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الثانيةالطبعة

!
لل!!ا

الال!جبرجمنهلنمت!وألمحؤدح!أنجمافروبر



الدولية،)السمحةا!ه*4؟40!اصالاح،أح95ح،41احاطيةاامعارفدائرد،الأولا:رئيسيربمصدري!م!موادهاا!رصوعةحعددا!متمدتفيإكأ

الرادتلك!!مقيح،اسدائرةاتلكمواداحتهـساترحمحيتأم(،899وأ!7!و6911و5991و4991و6131و1621طمعات

عاليةنحسةالتانيةالطكبعةبهدهللعتواقى،الصررفةأ،تمحامحتلصفىعر!لاحتورلهاقاماقيالإضا!ات،التاليوإسلاميا،عريكاومواءمتها

عدالعزيزل!سلطالىمؤسمةموقصع!لالضرورةتعمرلاوأ!حارآراءم!المرسوعةتتصحمهما!إنولدا.اطموسوعةالإسلاميةالعرسةالهويةتعمهت

وعملرأيعنتعبروإنمالوك("هـأطه)رالعا!يةالمعار!دائرةأواضوزيع(،اواطحتسرالمرصوعةأعمال)مؤسسةاصافهـةاالمزسسةأو،الحيريةسعودآل

الموسوعةهذهتتطهورألىوايأمولوإملاميا.عرسامواءمتهاروتعقيحهابمراحعتهاقامواأرترحموهاأوالمرادكتمواارريراالمتحصصيما!،الأساتذةامئات

فيوالتمهيدالطحعتينمقدمتيالصر.اسلها؟ددالتحديتروالمواءمةالتمقيحاستمرارمع،الإصا،ميةواالعرنيةالمرادم!مزيدلإصاصة،طحعةسعدطمعة

.الأولاالمجلد!مدر

التمويه.جصولدا،شريمةلمويةأحاديتر،حصيمةقيآ!يةاياتا!رسوعةهدهتحويءير

الثايةالطبعة

مؤسةأل!
(أم9ا!هـ)91419،والتوزيعللنترالموسوعةعمال

ابشرأتاءالوطةفهدالملكميهةفهرسة

الرياض.-2ط.-العايةالعردةالموسوعة

سم7.42كر67.1صر132

)محموعة(اهد-32-308-.66مك3ر

21(0666)محلد8308-ء3

ليهارراعات!هاطرأ

33/18؟3100يح!؟

353/\لمأ0ا"لإجداثرف

)!حمإكة(أ!6.د-32-308-ردمك

(21)محلد6ا!3.6-308-8-د

والتوزيعللنشرالمودموعةأعمالمؤسسةالناشر:

السعوديةالعربيةالمم!سة65311اشياض72029بص

(1)14!8871:!سفا-(1)14!أ!54:تلفولى

لأحسأول!هولحأكا!ول*ل!ح3كأحول،!ل!!ه

لأ،ها!اعا"ح4لا؟عوللاححا4ء!هأ*53*؟ا3ا؟لما!الأطأول!س!ز"313كاأأ،ياهول

.!.ه!*هو7202-4!لاأ"،ا16531*04!+زك!هم3لماءكلهـ41كا!-44فى

.اح+(الر4591941-.!لأ!عأ(لر941اة87

(أم699هـلرأ614الأولىالطبعة

(أمهـ)999أ941الثانيةالطبعة

م!صرءأيابصبعمسصوحعر.محفوطةالعالماحمئألحاءفيوالتوزيعوالمشرأطبعاحقوقجميع

وأهيئةأيعلىلقلهأوواسترجاعها،اطعلوماتلحزنمنفاأأيفيإدحالهأو،الموسوعةهدهأجزاء

وأا!شنساخاكالتأو،ني!جةمي!طأوممعمصهآشرائطأو،إلكترونيةوسائاحاتأسواء،و!ميلةبأي

أصاشر.ام!!تاليبإدنالأإغيرها،أوتسجيالأ



،21

يمز





الهجائيالترتيبفيوالعشرونالثالثالحرفاللام.ل

ويساوي،العربيةالأبجديةترتيبفيعشروالثاني،العربي

حسابانظر:.الجملحسابفي03()الرقمعدديا

الترتيبفيفيأتيالحديثالصوتيالترتيبفىأما.الجمل

المعاصرين.الصوتياتعلماءأغلبعندعشرالثاني

مجهورلثويأمنانيصوتاللام.الصوتيةالصفات

الأسشانأصولعلىاللسانطرفباعتمادينطق،جانبي

تمنعالفموسطفيعقبةتوجدبحيث،اللثةمعالعليا

منالهواءلهذأمنفذتركمعولكن،منهالهواءمرور

فيالجانبيةمعنىهووهذاأحدهما،منأوالفمجانبي

الصوتاللامصوتيسمونالعربوكان.نطقه

وتتجافى،الصوتمعفيهيخحرفاللسانلأنا!لنحر!،

فيخرجالصوتاعتراضهماعنداللسانمستدقناحيتا

وتتذبذبفوقهما.ومنالناحيتينهاتينمنالصوت

يأتيأنهاللامخصائصومن.نطقهعندالصوتيةالأوتار

،كسرةاللفظيسبقلمما()اللهالجلالةلفظفيمفخما

مرققةبلاموباللهمفخمةبلاموعبداللهواللهنقولحيث

الصامت.انظر:

حروفمناللامحرف.الصرفيةالاستخدامات

والصرفيون."سألتمونيها!!كلمةفيالمجموعةالزيادة

الصرفيللميزانالمثلىالصيغةحروفأحديجعلونه

نحو:العربكلامبعضفينونااللامتبدلوقد)فعل(.

وإسرائيل.جبريلوالأصل،و!!رائين،جبرين

حروفمناللامحرف.النحويةالاستخدامات

كانتإذاتعملولامكسورةكانتإذاتعمل،المعاني

بينهمليحكمربكوإن):مثلالابتداءتفيدوهي.مفتوحة

مثل:الظرفيةمعبالجروتقوم.124:المحل!القيامةيوم

معوالجر.47الأنبياء:!القيامةليومالقسطالموازينونضع)

طلبإفادةمعالجزموتعملشاعرا.درهلله:مثلالتعجب

مإفادةالنصبوتعمل،درممكلتكتب:مثلالفعل

البقرةفيها!ليفسدالأرضفيسعىتولىوإذا):مثلالتعليل

!الطعامليأكلونإنهمإلا):مثلزأئدةوتكون.502

اللهدفعولولا):مثللولا،جوابفيوتكون.2.:الهرقان

وتكون.152:البقرة!الأرضلفسدتببعضبعضهمالناس

وتكون.ذلك،هنالك:مثلالإشارةأسماءفتلحقالبعدلام

شكرتملئن):تعالىقولهمثلالشرطيةإنمعللقسمموطئة

مثل:الضميرمعجرحرفوتكون7.إلراهيم:لأزيدنكم!

منفي،كونبعدجاءتإذاناصبةوتكونالحمد.لك

اللهكانوما):تعالىقولهمثلالجحود،لاموتسمى

33.:الألفال!فيهموأنتليعذبهم

لالحرفلثمثيلخاصةطرق

!

ألعربي!!!ورسإثمارات

بجدكةأ

بعلأصاا

برلل
السعودية.!يال!سمتخدمةالاشار!ة

العرلي.الخطمنمختلفةبأنوإعال!اللام

للىل

المارميالثسحالكومي

الطاعي.النسخفياللاممننماذج

--

8

تيالديو

ل

ررفى

رسط



أدريةاللا6

المهملةالحرو!مناللامحرف.الكتابيةالصفات

،لهكذا:مفردةأضسر!اخطفيزت!ضب(،المنقوطة)غير

مثل:في،!،ه!سذا:قبلهابماومتصلةيقوا!،مث!!:فيكما

متصلةرأ!نا،:مثلىشيأ-،ه!صذا:بعدهابماومتصلة،يقبل

بلبلى.:مما!كأحصماطحح!صذا:لعدححاوماقبلهابما

الألفباء.،الابجديةبمالعربيةالحروف:أيضاال!

النهائيةلاتأضساؤابأنالاعتقاديعنيمصصلحأأدرولاك

ثماعنها.الإجابةتستحيلاللهبوجودأشعلقةاتلكوخاصة

الدليا!والتف!جربأناغائلةااضف!!أوجهةيع!سرالمصطلحأن

الأكتشافالوحيدي!المرشديني!صلاأنينبغيالعلمي

عااساطةالأوااأطمردألمصطل!اا!شخدموقد.الحقيقة
بو!

عاءشيكع!شسليمفهـيتوماساكبريطانيالطهبيعيات

عاف!حادا،أسشىريراأعصر-ااسصأأوخا،أ!و.أم986

أ،،أدرية،1صضصترذبأدشيلتثجموا!الأمري!!االألماليااللاهوت

الإنساناتم!شقبلى،ريةضرومرحلةتعد،الشكصورةتتحذ

الإلحاد.:انظر.ال!يمانصت

الرئيسي،التجاريوصهـكزهابوليفيا،أيهـمدنلارلا

الحقيقيةأمحاصمةاتعد.نسمة008769لمسكانهاعدد

غالبيةول!ش،سوكريههيالرسميةالعاصمةللبلاد.

فيعاصمةأعلىوهيبار.د!شيتتركزالحكوميةالمكاتب

أجسر.اسطحفوتم0663حواليترتفعحيثأ3العا

منصقةأعيكحيةواد5ضاءص-وحزءاأدسحدراتاالمدينةتغطي

اطديسةعلىتصلى5أجغميا.ءغريأحليا(اأ!ضبة)األتيجارنو

اضلوح.بادالمغصاأالألددشاا!حباقمما

ا،باز،نسظعددنصفحوابالأيمارااهنوديش!صل

كوابأفيالواديمسحدراتأع!فيغالبيتهماويعيحتر

اوالأحمرالاجرمنسقوفذات،اللبنمنمصعنوعة

أبعدمساشةعلىالواديجانبيأسفلوفيالمجعد،الحديد

مركز.الحكوميةالأبنيةواالحديثةأسسحاباناطحاتتوجد

حديقةوهيموريلو،بلازاهوثةبالحرأخابفراالمدينة

وأبنية،والكاتدرائيةالتشريعيالقصرالبلازاويقابل،مربعة

وذس!صيقسماالواديأسفلفييوجدأخر!.ضحمة

البيضالمدينةس!!انمنسثيرفيهيعيعق،حديثةبيوت

ب!تمختلطةا!أصووذرأناسآو)المولدود(،والمستيزو

والهنود.البيضر

الزهورالهنودفيهيبيعضخمسوثبازلافييوجد

مثليدويةومصنوعات،اتوالخصراوأطحومواوالفواكه

أضعليماايضما.والبطانياتسيرابستدعىالتيالشالات

والجامعةالعليا،أندريعرسانجامعةالمدينةفيالعالي

الحاثوأجكية.البوليفية

البوأجفيةفالحكومة،اجةعاأسةلصاأنمسبةبازد!فييوجد

المدينةفيتحارةوأهم.أ!اطليناعددلصفحواليتوظف

المصانعبعضلابازوفيأضصدير.ارالافهـادتجارةهى

المعلبةالأغذيةاالمصنعةأطشحاتاارأأ!محمة،ا

.تجاطنسووا!حاش01سمنتل!ار

ديألونزوبقيادةبازلاالألممباناأصنونالمستوأسمم

وأخذت.أيماريةهسديةضيةم!!انأم485عامميندوزا

ا!متخدمطريقعلىعهاقواهباستمرارتنموأجلدةاهده

بوليفياشرقيجنوبفيأمخنيةاالمناج!امنالفضةلتصدير

الهيئاتمعظمارانتقلت.أ!ادئاالمحيصألمماح!11

باز،لاإلىسوكريهمنأم868عامفيأسوليفيةاالح!صمية

الح!صميالمركزالتاريخذأكممذبازأ،وأصسحت

أوائلمنذخصوصابسرعةالمدينةنمتشبوأجنهـيا.أخحاهـيا"

عمامراتثلاثس!طنهاعددتضاعصقدو،الحمسيميات

أ!قت.اذأ-كشىعليهشات

الصروقالمناطقأكثرمنبريالاحفر!حمر.ير،،لا

وتم.الجليديللعصرتعودوالتيأحال!اافيالأحافيرباأكنيةا

.المتحدةأ!لاياتباأنجلوسا!سفيهان!صكمتنزهفي

بدبقاياع!عثرعندماأم609عاماجدايةاوكانت

نحوعلىالعثوروكذلك،التاريخقب!!ماإلىيرجع!عملات

الهياك!!منحيدةأ!ةحاشيالأحابهـثانتامنمليون

الححما!صبيرةوذئاب،حادةألسانذاكتأخمورأعفمية11

الأرضوكسلان،وجمالحيولوالإما،اانحيو5حدا،

طبقاتمنقديمةأخرىحيواناتعلىكأ!صما،أ!ما،ثا

تلكحوصرتفقدوالقار.اشيتعلىي!تواكتيالأرضا

كانتالتىالبحيراتمنللشربجاءتعندماالحيوانات

.اللزجالأسفلتياالمستنقعتغصي!

أم(.189-)1845ديفيدالبولي،بلاشلا

الجغرافيةبالمعرفةاهتمفرنسا،بجنوليولدفرنسيجغرافي

اليونانإلىعديدةبرحلاتقامر.الإغريقيةوخصوصا

،ام986سمةالسويسقناةافتتاححف!!وحضروإيطاليا،

وح!ان.إفريقياوشعماليالشماليةأمريكاإلىساشركما

بجامعةالجغرافياأستاذمنصبيشغلجغراشىا!أرلابلاش!

فيآرائهمعظمنشروقد.أم868مشةدأ!ك5،أحسوربونا

بعنوانكتابتصميفبدأوقدالجغرافيا.حولياتمجلة

باكمالهفقام،إكمالهقبلتوفيأنهإلا،البشريةالجغرافيا

ن!ةصاحبولابلاش.مارتونديإيمانوي!!ابنتهزوج

فيوالبشريةأطيعيةاالجوانبب!تتوازن،!تميزةجغرافية

ألمدرسةباةالنف!إهذهوتوص!.الجغرافيةأسدراسةا

أعيدرالية.ا



يدوا،بترولا

أم(.788-)1741فرانسواجان،بيروسلا

بأستراليا(بوتاني)خليجبايبوتانيإلىوصلفرنسىملاح

بصحبةالخليجإلىفيليبآرثروصولمنفقطأيامستةبعد

فيليب،انو:.هناكمستعمرةلتأسيسالأولالأسطول

آرثر.

،أم788يناير26صباحبايبوتانىبيروسلادخل

فترةوخلال.أم788مارس01إلىالمنطقةفيوظل

الأسطولمضباطوديةعلاقاتضباطهأنشأمكوثه

فيريسفولالويسالقسأيضادفنكما.البريطانيينالأول

ذلكفياليومتذكارينصبويوجد،برنشمانخليج

إلىنسبةبيروسلاسعيدنيضاحيةسميت.الموقع

المكتشف.

رحلةضعارفتوقدبايبوتانيإلىليروسلاوصل

هذاكانالانتهاء.علىبهايقومكانعلميةاستكشاف

لويسالفرنسيالملكأعدهامهمةالبحريالتجوال

وذلك"وعلماؤهوجغرافيوهشخصيا،عشرالسادس

بعصرالمعروفةالفترةفيالفرنسبنالعلماءبراعةلإثبات

عاممنأغسطسفىفرنسامنبيروسلاأبحرالتنوير.

بآلتينمزوداأم785

البوصلةهماعلميتين

والمعتكشفوالأسطرلاب

وهاوايإيعسترلاندجزيرة

أمريكاوساحلوألاسكا

و!ميبرياوالصينالغربي

وعندما.الهادئوالمحيط

زارالمهمةهذهمنانتهى

بيروسلاجاناستكشافقاصداأستراليا

لمالتيالقارةأقسامكل

بعدبيروسلااختفىفقدحالأيةوعلى.كوكيكتشفها

بريطانيملاحوجدأم826عاموفي.بايبوتانيتركه

.سليمانجزرفيفانيكوروفيسفينتهغرقإلىتشيرأدلة

.الحطامبقايامكانتحديدتموقد

وديانأكثرأحدتروبلاوادي.وادى،كوبلا

الجنوبإلىنشأتوقدبأستراليا.فكتوريافيإنتاجيةالأنهار

البني،الحجريالفحممنكبيرةترلممباتتروبلانهرمن

المهتضجالحجرياغحماوينقلبأستراليا.فكتوريافيترو!لاوادي!ياصممطحياالتعدينلويمةبسهولةامشثمارهيحريالبنيالحجريالفحم

.المجاورةالطاقةتواصيد!حطاتإلىتوصيلهيتمحجث،الآلةمؤخرةإلىمتحركمميرعلى



جوزلفرلزتشا،لاتروبي8

محطاتتنتجحيثأطكهرلاء،رئيسيامصدرايعدكما

تقريبا.الدولةكهرلاءأعشارتسعةالواديفيالطاقةتوليد

000.17لاتروبواديشيالحجريالفحمامحزونيتجاوز

م06الححريالفحماترسباتسمكويبلغ.متريطنمليون

السطح.منقريباوتوجد،ال!قلعلى

التعدينبطريقةأ!حماطبقاتالعمتثماريمكن

فيباقيةوندوبااثاراتتركهذهالتعدينوطرث.السطحي

إليها.الطبيعيالجمالإعادةيمكنأنهإلا،الطبيعة

ي!!،ررموومو،:هيالواديفيالرئيسيةالمدن

توأجدمحطاتفهيأشئيسيةالصماعاتأما.وتارالجون

أ!رث.اعجيمةر،أ!رقاوصناعة،أبأغوااوصناعة،الطاقة

-1081)جوزيفتشارلز،تروبيلا

عامفيفيلي!بورتلمقاطعةمديراأصتىأم(.875

ويلز.نيوساوثمنجزءاالمستوطنةكانتحيثأم،983

عاموفيويلز.نيوساوثعنفصلهاتروبيلاأيدوقد

مستعمرةإلىفيليببورتمقاطعةتحولتأم851

المستعمرةحمالحانائباتروبيلاوأصبح،المنفصلةفكتوريا

منأش!ضيراوبذأ!ا.أ854و1851عاميبينماالجديدة

المحلي.أط!صماراسخانفاماوأقامالخاشئة،ايستعمرةأجل

أ!بأعمااأطتهـيااكترصرسوانظامإدخالحاولوعندما

أصدر.مأسفاأأهذاضددثهـوثار،أ!ذهبااستخراخ

.لندنفيلاتروبي

أم(.068-1)613دودوقروشفوكو،لا

وهوأم()ء66سائرةأمثالبحتابهاشتهرفرنسيكاتب

لتسليصأكتبها-مثل005حوالي-الأمتالامنمجموعة

فيالكاتبلمسهمااللذينوالنفاقأخروراعلىالضوء

.الماسلبعضالباطنيالسلوك

تبينالحقيقةفيأنهاإلا،متشائمةبأنهاالأمثالوصفت

حولأضقليديةاالنصرانيةالنظروجهة-دينيةغيرلعبارات-

والضعف.الرذيلة

لارلمر.فينبيلةعائلةفىروشفوكولادوفرانسواوأ!د

ضدالنبلاءمعالقتالأثناءأم652عامفيجرحوقد

تسمىفاشلةثورةفيعشرالرالغلويسالفرنسيالملك

مكرساذلكبعدهادئةحياةروشفوكود!عاكلقفروند.

للحتابة.وقتهمعظما

تقع،التاريخيةبأهميتهامعروفةفرنسيةمدينةروشيللا

084/75سكانهاعدد.الفرنسيأخربياالساح!!على

المدينةوقاعة،جميلةمناظرذيبميناءالمدينةوتتميز.نسمة

.الميلاديعشرالسادسالقرنفيالمبنية

عشرالحاديأغرنافيالمدينةصفةشميلررلااتخذت

تعصبتالميلاديعشرأصسادلراالقرنوفي.الميلادي

البروتستانتضدالمدينةفيالرومانيةأمماثوليكيةاالأغلبية

ما895عامفينانتمرسومصدرولكنالفرنسي!ت،

وجعلهالاروشعيلفيهابمافرنسيةجماعة001أنشأالذي

أسفرنسيةاالحكومةأعادتقد،بروتستانتيةحمايةمناطق

.أم627عامةشحا-الحماعاتعلىتهاسيص!إ
ي!..

أم(.687-1)643دوسيورسال،لا

لتعقبالأولىأ،ستكشافية1الحملةقادشرلسيمست!صشمص

خلئالمكسيك.إلىأمري!طشمالياطسيسيبىنهر

وقدلفرنسا،المسيسيبيواديب!صام!!أ!لمماالأنبصاأ

العالمفيعظيمةبإمبراطوريةفرنساآمالكتشافاتهاعزرت

الجديد.

د!ولد.المبكرةحياته

وكانبفرنسا،رونفيسال

رولرترينيهالحقيقياسمه

لااسماأخدوقد،كافلييه

عائلته.عزبةاسمامنسال

إلىذهبشاباسادوعمدما

قساولمسةيديرمامدارس

أس!صودرسيسوعيود،

ساللادوشورتركوأس!ضهيسوعيا،يصت!ا

مأ665عامالدينيالتعليم

متجهاالتاليةالسنةفىساللاأبحر.المغامرةعنليبحث

فيها.مستعمرةأسستقدشرنساحانتحيثكنداإلى

مونتريالمنبالقربأرضقطعةعلىساللاوحصل

الهنودمعتجارتهمعظمكانتناجحا.فراءتاجروأصبح

الغربى،الجنوبفيعطميننهرينلوجودأخبروهالذين

النهرينبأنيعتقدونالهنودوكانوأوهايو.المسيسيبيهما

وأالنهرينأحدأنساللاواعتقدالبحر.فييصبان

المحيطإلىأمريكاشمالعبرطريقاي!صنأنيم!شكليهما

للبحثواتجهأرضهأم966عامفيساللافباع.الهادئ

أضهرين.اعن

مأ66!عاممنالفترةخلال.الأولىالاكتشافات

الداخليةالأراضيعبرلحماللاتجولأم673عامإلى

مسافةسافرأنهالمؤرخونويعتقدأمريكا.أسثممالالشاسعة

نهايةفيمقتنعاوكان،الانأوهايومساحةبقدرطويلة

خلئالمكسيك.فييصبالمسيسيبينهرأنرحلته

الملكومنحهأم674عامفرنساإلى!حاللاعاد

في،فرونتيناكحصنتتضمنأرضاعشراشابعلويس

مركزوأسم!أونتاريو.فيأجةالحاكينجستونمدينةمكان



يدسيور،لافيراندراي

أكثرمنواحداأصبحماولممرعان،القلعةفيالفراء

مأ677عامفيساللاأبحركندا.فينفوذاالأشخاص

الملكمنإذنعلىحصلحيثفرنساإلىأخرىمرة

المسيسيبي.نهرلاستكشافلويس

ساللاشنكندامنعودتهبعدأم967عاموفي

البحيراتمنطقةعلىالسيطرةفرنسالإعطاءحملة

فيماأوروبيةمستعمرةأولأسسالتاليةالسنةوفي.العظمى

إلينوينهرعلىالمستعمرةتقع.إلينويباسمالانيعرف

كريفيكور.قلعةعليهاواطلقالحاليةبيوريامنبالقرب

للتزودكنداإلىعاد،القلعةهذهساللابنىأنوبعد

.بالمؤن

منطقةإلىساللا.عادالمكسيكخليجإلىحملات

قدكريفيكورقلعةوكانتأم681عامأواخرفيإلينوي

ساللاوتالغساكنيها.بعضبهقامعصيانبسببدمرت

وحواليفرنسيا،رجلا02حواليمنفريقافقاد،سيره

المسيسيبى.نهرإلىزوارقفيهنديا03

فبرايرمن13فىالمسيسيبيبنهرالحملاتبدأت

شيد.أبريلمن9فيالمكسيكخليجووصلتام682

يحملعموداالمسيسيبينهرمصبمنبالقربساللا

منتروىالتيالأراضيبكلوطالب.الفرنسيالنبالةشمعار

المنطقةعلىلمماللاأطلقلفرنسا.وروافدهالمسيسيبىنهر

لويس.الملكشرفعلىلويزيانااسم

المؤنليجمعفرنساإلىاتجهأم683عامأواخروفي

.المستعمرةلهذهوالمستوطنين

خلئباتحاهفرنسامنأم684عامفيساللاأبحر

ولكن.مستوطن003منوأكثرسفن4برفقةالمكسيك

تجاوزهامعاللالأنالمسيسيبيإلىتصللمالحملةهذه

مأ685عامفيأخرىمستعمرةوأنشأالخطأ.بطريق

النهر.غربلويسسانقلعةتدعى

منكثيروماتالجديدةالمستوطناتالهنودهدد

عامفيالمستعمرةوكانت.الأمرأضبسببالمستعمرين

عديدمعساللاوبدأ،المساعدةإلىماسةبحاجةأم687

المسيسيبينهرعنبحثاالأرضعلىبمسيرةالرجالمن

علىيعثروالمولكنهمكندأ.إلىلضمهخططواالذي

قتلواثممماللاأخيابنوقتلوابعفالرجالوتمردالنهر،

نفسه.ساللا

لويس.هينبن،أيضا:انظر

.هندوراسلدولةالرئيسيةالكاريبيةالموانئأحدبلا

مسافةع!وتقع.نسمة61و!..سكانهاعدديبلغ

لتوزبمنتجاتمركزوهىتيجوسيجالبا.شمالكمأ85

فيالصناعاتوأهم.هندوراسشرقىوشمالشمال

الهند.جوزوزيت،والصابونوالسجائرالأحذيةلاسيبا،

الهندوجوزالقنبالميناء،هذامنالمصدرةالسلعوأهم

.والبرتقال

أمريكي.رسامام(.019-)1835!جون،فارجلا

الرسوممنعديداعشرالتاسعالقرنستينياتفيرسم

للفصءالرقيقةللظلالالحساسيةتجسدلأزهارالزيتية

عشرالتاسعالقرنوتسعينياتثمانينياتوخلال.والبيئة

بطريقةالجداريةالزشيةالصورمنعددارلممم،الميلادي

بزيارةفارجلاقام.الإيطاليةالنهضةعصرمنمستوحاة

مأ098عاميفيوبولينيزيا،أم886عامفياليابان

منعددرسمالزياراتهذهألهمتهوقد.ام198و

فارجلاأسهموقد.الحديثةاللماعةالمائيةبالألواناللوحات

طرقبابتكارالمعشقالزجاجتصميماتفيمهماإسهاما

وصمم.والبراقةاللماعةالألوانلاستخرأججديدةتقنية

ولبعضزبائنهلقصمورغنياتلويناملونالمعشقبزجاجنوافذ

وسافرنيويوركمدينةفيفارجلاولدأيضا.المهمةالدور

تضمكانتالمفكرينمنهيئةأعضاءضمنوكانكثيرا،

فارجلاحاضركماجيمص!.وهنريآدمزهنريالكاتب

الفن.نظريةعنوكتب

شاعرأم(.596-)1621ديجان،فونتينلا

أم(.496-)1668الحكماياتبكتابهمشهورفرنسي

سلوكفونتينلاصور،يعسوبحكاياتغراروعلى

بشكلأكدأنهإلا،الحيوانسلوكتصورخلالمنالإنسان

هذهفونتينلاعالج.غابةالحياةبأنيعسوبمنأكبر

بواقعية،والعنفوالطمعكالسلطة،الجديةالموضوعات

وبالرغم.وطبيعىخفيفشعريبنظماالحكاياتوكتب

فإنهالحكاياتكتابهغلفالذيوالتعقيدالتشاؤميةمن

كتب.الفرنسيينالأطفالتعليمفيكبيرادورايؤديمازال

سماهااللاذعةالقصصمنمجموعةأيضافونتينلا

ام(.666-661)4كونتسحكايات

بأنهأصدقاؤهوصفهوقد.تيريشماتوفىفونتينلاولد

بمسهولة.ويقلقيضطربالفكر،وشاردالأطفاليشبه

الثريةالطبقةمنكثيرةجماعاتوتساعدهتدعمهوكانت

والمثقفة.

م(.9471-681)5ديسيور،فيراندراىلا

انطلقكنديا.-فرنسيافراءوتاجرمستكشفاكان

مأ731عامفيأخيهوابنأبنائهمنوثلاثةلافيراندراي

المحيطإلىبريطريقلاستكشافبكندامونتريالمن

بمقاطعةالآنأصئيعرفماإلىغرباوصلواوقد.الهادئ



منظمة،الدوليةليشلا01

كوتاوداأصشماليةاكوتاداوولاصيصنداشي!عا!ع!!اتشوان

يكونوقد.أم738عامالمتحدةأصلاياتافيالجنوبية

.أم742عامشياشوكيجبالإلىوصالأال!بناءمناثنان

موا!فيراندرايلاأنس!أطريهتاهذاامتدادوعلى

نفسه،الوقتفيالفراءأضجارةمحطاتوحصوناتستحدم

إلىوعادفرنساملكلحسابالأرضامنكثيراواممتصلح

.م7431عاممونترلال

فيزعما،ب!صيبكريغىهـياتررفيفيراندرايلاولد

هـحالأتهيبدأأتقماوشرسا،صندافيأغرنسيااقيت

الامش!سشافية.

ا!دوأجةافيلاأمنفمة.مئظمة،الدوليةليشلا

يردناللواتيأ،لأمهاتتشجيعامعلوماتتقدمسمائيةمنظمة

الحليب.ليشلاالأ!مبانيةاأس!طمةاوتعنيأبه!!،أطفاإرضا

بالا!متشارةا!بهروأصحا!الأباءاالمسفمهآهذهوتزود

دراسيةحلقات"اجتماعاتتنطرعروالمعلومات

الإرضاعفنارنجعسو!تاباأمصبوعاتئهاتتضمرو.ومطبوعات

أ!ن!ا،اا،ددوحولهـاتمنشوالمنفهمةأتورعكما،النسائي

مماقشاتتدير..لدأكمتعلتمةموضوعاتر،لهوالاعتناء

.اههتماتأسساءااجقيةرالمرضعاتأسالأمهاتجماعية

فييسهمالإرضاعأن!أ،منفمهآأعضاءويعتقد

أنشأتقدو.أمهول!تلينهالعلاقاتوتحسيرالطف!إسعاد

،أم569عامشىألمخظمةاهذهالأمثاتامنمجموعة

فيمحليمركز.0063حوافيحاليامراكزهاوبلغت

فيأطمنظمةالرئيسيالمركزيقع.العالمفيبلدا04حوالي

الأمريكية.اايتحدةالولاياتفيأجنويإولاية

بعضفييسنحدمقانونيمصصلحأالاتهاملاء

وأشحصايتهممكتوببيانش!صلفيويعرض!الأقطارا

تشهرالاتهاما،ئحةفي.معينةجريمةبارت!!ا!أكثر

ومنمعواء.حدعلىاقترهشهالذيوالجرمالمتهمالمح!صمة

ل!اإذاالقضيةأنضرأثناءالاتهاما،ئحةتعديلالممكن

فقطالحطرةوالجرائ!بأحد.ظلمإلحاقذأصكعنيتمحض

تسمىفإنهاثماومن،الاتهام!لوالإعلانتحاكمالتيهي

يدانأنيمكنولا.الاتهاملوائحفيهاتوجهالتىالجرائم

فيوردتاشتىتلكمنأحطرجريمةبارت!صابشخص

لائحةأيةولغةشحلشيالقانونويفصهع!!.اتهامهلائحة

.اتهام

المحماكمة.،المحلفون:أيضاانظر

صل)أافنلند،()صورةوروباأ:نطرا0شعب،بللاا

.(ةصور)بسالمللا،(دلس!صاا

والبعيدةالقريبةالأشياءاتحع!بصريةعدةاللا!ريئ

تقوسنفجةلاللابؤريةأمحيناناوتصاب.واضحةغيرتبدر

العاديوالش!ش!!(.العينمنالشفافالأماميا)الحزءالقرنية

خلالهاممالضوءأشعةتمروعندما!صويا،ي!صنأصلقرنية

أسةحاوفي.العينشب!جةعلىواحدةنقمةأفيتترحصفإنها

ولهذا،افييمةشك!إلىأشربت!صنأغرنيةافإناللالؤرية

فيواحدةنقطةعليسزأضمرايم!ضهاا،أ!حوءاأشعةشإن

علىتاتقيا،شعة1شإن-أضمرامنبد!لأوأص!صت.اشب!جة

ش!صية-كلنلعيدةصلتاهما()أهاحداكحمادش!قدنقصء.
هـ.ءص-!

.أع!!ا

وقد،الولادةمنذاللالؤريةحالاتأغلصتحدثو

تتطوروؤ!.الأمراضأوالجروحإثرلعضهايحدث

وأأجصرابقصرترتبطماوغالبااشسن،تقدممعالإبؤريةا

أسه.بصوا

وإجهادالواضحا؟،غيرؤيةأاالالأبؤر!ةأعراخ!وتشملى

باللابؤريةبونالمصايلجأقدو.سشأاأ،ءوآالإعياءاو،أمح!ا

أجتمكنواالرألمر،إمالةإلىأومغ!ضةكسروبعيوت أحضهـا11

المريضلنصحال!!ريةاالأطباءاأخيعاو.!ضوحأحفراص

اللاصقة.أحدساتاأوأ!بية11أخصاراتاابا!متحدا

العين.بماللاصقةالعدسة:أيضاالف!!

فدي.(م7281-9471)دوالمركيز،لابلاس

النظهامأصس!!حولبنظريفاشتهرفرنسيرياضير

قدمأم()69/1العالمنظامشرحمؤا!هوفي.الشمسي

الغيوم!ذهأنلابلاسيعتقد.أ!بدائيةاالسديميةالن!ية

وبردتداررتقد،العدصيالش!!ذاتأ!مخمةاالغازية

الباقىوش!!!الأقمارواثبالحواوقدشتوتقلصت

الشمس.

منطويلةلفترةالقبولأصسديميةالابلاسافتراضلاقى

نظرياتالحالمبالوقتفيبهاالممتبدأستوأعمها،اشمن

حلاليومحتىالعلماءيستطعأصمحالأيةوعلى.أخرى

المش!!لة.

اكحليليةالنظريةأم281عامفيلابلالرنشر

بمقدمةالع!سلهذامنثانيةطبعةصدرتوقد.للاحتمالية

إلىموجهةام(،81)4الاحتماليةحولفلسفيةمقالة

حولتبدرا!أيضالابلاسساهمو.العاديالقارئ

أضظرياتافيالمنجزاتلخصوقد.الفدصةاشياضعيات

الفلكيةالميكانيكاحتحابهفينيوتنرمنمنذأسفلاصةا

أم(.825-)8917

!حيمونبيىولادتهعندالمممهكانالذيلابا،لروأسد

وأصبعبفرن!ا،أوجنهرعلىبومونتمدينةفي،لابلاس

سنة.2.وعمرهلاريعرفيأطرياضياتأمشاذا



11لابلاند

الدائرةفوقأوروبالتمماليأقصىفىتقعمنطقةلدلافي

وفنلندا.واسسويدالنرويجمنكلاوتتبعالشماليةالقطبية

الهلاب.شعبمقرلأنهالابلاندباسمالمنطقةوتعرف

لابلاندومناخ.سامىاسمأنفسهمعلىاللابيونويطلق

إلىأكتوبرشومنالشتاءف!ملويستمر،البرودةقارس

والأنهار،البحيراتتتجمدالشتاءوخلالمايو.ضعهر

فىالحرارةدرجاتولنخفضر،الأراضيالجليدويغطي

م43وإلىالساح!!علىالصفردونم851إلىالشتاء

م142إلىترتفعالصيففيو.الداخلفىالصفردون

لابلاندإنوحيث.الداخلفيم527وإلىالساحلعلى

فيكاملينشهرينفترةتوجدفإنهالشماليةالمنطقةفيتقع

ناحيةومنإطلاقا،السماح!خلالهماتظلملاالصيففصل

ضمهرينلمدةالأفقحدفوقترتفعلاالشمسفإنأخرى

الشتاء.فصلخلالكاملين

نحولابلاندتغطي.والمساحةالموقع

أطنرويجالشماليةالمناطقعبرتمتدوهي2.كم)00.388

ولاتوجدروسيا،شمالىمنصغيروجزءوفنلنداوالسويد

عندتنتهيولكنها،المعالممحددةجنوبيةحدودللابلاند

التقريب.وجهعلىالشماليةالقطبيةالدائرة

موحشةمنطقةلابلاندمعظمفومواردها.الأر

وهزيلة،طفيفةونباتات،قزميةأشمجاربهاتنموجدباء،

أشجارمنكثيفةغاباتبهاتنموالمناطقبعضول!ش

،قصيرةتظلالأشجارومعظم.والتنوبوالصنوبر،البتولا

أيضالابلاندفيالنباتاتوتشملالبرد.شدةبمسبب

وتعد.التوتوشمجيراتالسيقانذاتالشجيرات

البريةالرنةلحيواناتمهماغذاءوالأششةالطحالب

مصادرمنمهمامصدراتمثلالحيواناتوهذه،والمستأنسة

اللابيينوبعضوالصيد.الجرفيتستعملأنهاكماالغذاء،

ولهذا،الحتمماليةالقطسيةالدائرةمنقريساتقعالحنوبيةحدودهالابلاند

.البرودةشديديتمئثناحالإقليمفإن

مصادروأهموالبطاطعي!.العلفوحشائ!شالشعيريزرعون

النيكل.ومعدنالحديدخاملابلاندفيالمعدنيةالثروة

جنوبىفيالتربةأعماقفيالحديدخامطبقاتوتوجد

فيالنيكلمعدنرواسبوتوجد،السويديةلابلاندمنطقة

طبقاتفىالموجودالحديدخامويعد.الرومميةالمنطقة

الخزونةالحديدخامكمياتأكبرمنلابلاندفيالأرض

أغنىمنومالمبرجيتوكيروناجاليفاريوتعد.العالمفي

الحديديةالسككوتربطالحديد.خامبمناجمالعالممناطق

يقعالذيالنرويجينارفيكوميناءالحديدخاممناطقبين

خليجعلىلولياوبينبينهاتربطكما،النرويجبحرعلى

منالحديدخامالحديديةالسككوتحملالسويد.فيبوثنيا

إلىلتصديرهاستعدادا،الميناءينهذينإلىالمناطقهذه

مهماميناءرو!حيا،داخلفىمورمانسكوتعد.الخارج

للصيد.

5.1إلىلابلاندلممكانعدديصل.وحرفهمالسكان

اللابيين،منفقطمنهم45).00ولكن،نسمةمليون

السويدفي)00.17وأضرويجافي02).00منهميعيش

اللابيونويعدروسيا.فيألأ005وفنلندافي004.4و

الشخصطولفمتوسطأوروبا،فيالشعوبأقصرمن

وعظام،العريضةبالجبهةمنهمكثيرويتميزفقط،سمأ05

الداكنوالشعر،المفلطحالعريضوالأنفالبارزةأ!جنت!تا

مناللابيينمنعددتزوج.الداكنةوالبشرةالمسترسل

الجسمانيةالصفاتفإنولذا،والنرويجوفنلندااسمويد

التقليديةالملابستصنعالتغير.فياخذةالجديدةللأجيال

ذاتالقماشمنقطعتزينهاالرنةوفراءالصوفمنللابيين

الزيهذايرتدوناللابيينومعظم.البهيجةالألوان

الملابسيرتدونماوعادةفقط،المناسباتفيالتقليدي

قوماالماضيفياللابيون.كانالأوروبيالطابعذات

.سلم؟ل!/!،بارشرلحرءلمحبرلم4أ

!/!مال-للرولجالمىلحر+؟ممهعبم!ء*حمجهلارثحر7لئيمككمجيماآ!*ح!!ا"!-ى.-،!3

لمممألدص/ل!!سء!(بلانلي!صاصلملر-كو!!رلمحرهلمثنركا

ا!صلسىالمحيطم!كز--"لميا"-!وثاا!ول!الم!لر

الشمالى.رو

!ص.

3صك!-ك!لمي،9حاقس!يضممع

أومملو!مءلإلأع+كا!م!نكى؟فيورسيا

كشعورالشمالىلاإل!تف!ايآسهتوكه!جم

!إنلأحم!جم!-!كلارك"برحوأصأ7!ل!وأتيا!مولسو

؟بي%(ث!تلإأبر؟!لألا!ئدآس!رز!لالم!ك"..!ء،،س-
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يتبعلايزالوبعضهم،الرتةقطعانراءويسعونمتمقلين،

يعيشونحاليا،الملابيينامعظماولكن.الحياةمنالنمطهذا

يعيشأيضاوبعضهم،اشراعةأوأ!هميداعلىتقومقرىفي

دييعيشونأسذيناألابي!!اتصنيفيم!ش5.المدنفيويعمل

-ا:أغشاتاإلىللرزلىكسبخماأ!صدرتمعا-الريفيةالمناطة!

أ،بيو3-.الحمليوت!الإبيوا-2.نالبحريواللابيون

.باتالغا

طولعلىويعيشون،فئةأكبريمثلونالبحرلابيو

الأول،ااألمقاافىأصصيدامنقوتخماويكسبون،الساحل

لخانونوي!صأئههـا،جماعيةمنازليشيدونماوكثيرا

للصيد.مجتمعات

منأمعفمهماو.لةأاآيائابتربيةيقومونالجباللابيو

خلاتأصشماتافيريعيشوأ!مر،امقتب!!فيالشباب

بعضهها!يعيمق5أحتشاء.ا!جنوباوينزحون،الصيف

معداتأحدتومعهشنث!لىالاخرالبعف!لكرو،أكواخ

أجيعأساسا،اتحصبيةأااشنةلتربيةيقومونوهم.الخيام

تقريباأ!الجبالابييح!!ح!ادالماضيفيلحومها.

الانأما،اشنةقطهعانشم!للمالزحافاتيستخدمون

أصسياراتامثلالحديثةالمعداتايستعملونمنهمفالكثير

الجليد.ومعياراتالنقلوعربات

ويعمل،الغالاتبمماطة!قرىفييعيشونالغاباتلابيو

وأالزراعةفيوبعضهماالأشجار،قيمشىمنهمالكثيرون

يعيشودأصذيناأ!لابيوناويقوم.والاعنامألماشيةواالرنةتربية

بصيدأصبحيراتاأوالأنخاراشواطئقربغاباتفي

الأكهار.اا،بي!أحيالاهؤلاءويسمىأيضا،الاسماك

يتحدثالتيباللغةمرتبطةاللابييندغة.واللغةالدين

التيللمناطقتبعاالناسويتحدث.الفنلنديونبها

مدارسالانوتوجدتماما.مختلمةأعجاتفيهايتواجدون

ويوجداللابيين.لغةتستحدموفنلسدااصسوسدواتاننروفى

الدراسةفيتتخصصاكتىالمعاكمدبعخرلاللاندفي

نوعابعيدزمنمنذأصلاليونامارس.أسلابيةااطثقافةالمتعمقة

المعروفمنوكان،النت!امانيةتسمىأ!دينيةاالطقوسمن

الطبوليقرع(،المداوياضجل)وهوالشامانيالرج!!أن

إلىاللابيينمعظمفينتميأ!ياحاأما.بالمستقبلأطتنبؤوسيلة

ولابيو.الشرقيةالأرثوذكمسيةاأ!صيسةاأو،أ!لوثريةاأص!صيسةا

علىللحصولمستمرةبصفةيتنقلون،رحاقومأ!الحبا

منأسرةوكل.يمتلكونهاالتياشنةناغص!إأصا،زماالغذاء

يمكنالشكلمخروطيةخيمةفيتعيمشا!الجباالأبيى

فيصعوبةاسم!صانيجدماأجاشغااللافو،تسمىحملها،

عنلعيدايعيشونحيثأ!سسية،االمرامميمحضور

مراسملإتمامشاسعةمناطقعبرنيساضرأ!صخم5،أ!صيسةا

موتاه!ا.أ!دفنأواشواج

قداللابيينأنال!نسانعلمعلماءيعتقد.تاريخيةنبذة

السن!ت.آلافمنذآسيا،شمابمنلابلاندإلىنزحوا

اللابيين،معالتجارةفيالفايكنجبدأم0001عامو-.

والمناطقفنلنداأراضىمعظميحتلودقتئها"اللابيونوكان

نزحبعدفيماوأممنأصسويد،ارتمرأاصأجةأسشماا

إلىاللاليينودفعوا،الشمالإلىأكنلنديوناالمستوطنون

وقعالميلاديعشرالسادسأغرنالدايةليرشنلندا.شمافي

إدارةتتولىالتيالدولح!صماتسيصرةتحتأ،،بيون1

رحلالجباللابيو

للكلأطلمادائمايتسقلولى

أسرةواممل.الردةاغطعالى

حياثما!بيينامن

سهلةالشكل!حروطية

لافو.يسموكاالحمل
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عددهجرالعشرينالقرنمنتصفومنذحاليا.لابلاند

يعملونوبدأوا،التقليديحياتهمأسلوباللابيينمنكبير

هذالابلاند،منطقةخارجوالصغيرةالكبيرةالمدنفي

لابلاند،إلىوصلتالحديثةالأساليبأنإلىبالإضافة

علىحكوماتهميحثونلابلاندأهلمنكثيرافإنولذا

ونمطولغتهماللابيين،تقاليدعلىالحفاظفيالمعاونة

حياتهم.

السويد.أيضا:انظر

برونايخليجفىتقعلابوانجزيرة.!جرلررةلالوان،

الفيدراليةالمناطقإحدىلابوانوتعتبر.صباحساحلقبالة

ماليزيا.انظر:ماليزيا.عاصمةلامبور،كوالامعلماليزيا

وبلدةالقرىمنفيهابما2كم69لابوانتبلمساحة

الأرزوحقولالهندجوزأشجاروتغطى.الصغيرةفكتوريا

أكثر.الجزيرةمساحةمن3%0يقاربماالمطاطوأشجار

أووالأشجاربالغاباتمغطىالجزيرةنصفمن

.المستنقعات

نسمة.54و703الجزيرةفيالسكانيبلكدد

وهمالبرلمجاميإلىالسكانأرباعثلاثةأصلويرجع

.صينيونالآخروالرو،الأصليونالسكان

لاحيث،حرةفيهاوالتجارةحرا،ميناءلابوانتعتبر

أنهاكما.الضرائبأوالجماركرلممومالشركاتتدفع

الناقلاتفيهاوترسو،الفلبينمعالمقايضةلتجارمهممركز

النفطة.المنتجاتتنقلالتيالعملاقة

،لصباحالساحليةالمياهفيالطبيعيالغازإنتاجيتم

الطاقةلمحطةوقودايستخدمكما،الميثانولغازمنهويشتق

يقومكبيرصناعيمجمعوهناك.ميجاوات97تنتجالتي

عنبرونايتخلتالصغير.الحديديالبناءطوببانتاج

يهدفونالبريطانيونوكان.أم846عاملبريطانيالابوان

منسفنهملحمايةبحريةقاعدةإلىلابوانتحويلإلى

مستعمرةلابوانأصبحتثم.فشلواأنهمإلا،القرصنة

الفحممناجمفيعملواممنبعقوباتعليهمللمحكوم

.الميلاديعشرالتاسعالقرنأواخرخلالهناكالحجري

.أم849عامالفيدراليماليزيااتحادإلىالجزيرةانضمت

معفاةالمنطقةالماليزيةالحكومةجعلتام،099عاموفي

ماليا،مركزالتكونتطويرها،بهدفالضراشبمن

العالم.دولمختلفمنالشركاتولاجتذاب

ام(.082-)1764هنريبنجامين،لاتروب

المتحدةالولاياتفيتدربمعماريمهندسأول

الحكومةلمبانىالجديدالتقليديالطرازأوجد.الأمريكية

طرازأيضاأدخلكما.العاص!ةواشنطنفىالفيدرالية

مصرفأصبحفقد.المتحدةالولاياتفيالإغريقيةالنهضة

فيمبنىأوللاتروبصممهالذيأم(،08،)بنسلفانيا

نطاقعلىالقديمةالإغريقيةالعمارةعناصرفيهتبرزالبلاد

واسع.

الهندسةممارسةوبدأبإنجلترأ،ليدزقربلاتروبولد

المتحدةالولاياتإلىانتقللكنهإنجلترا،فىالمعمارية

فيبنسلفانيامصرفبتصميموقامأم697عامالأمريكية

تميزتالتيام(،108)فيلادلفيامياهوشبكةفيلادلفيا،

سكيولكل.نهرمياهمنسوبلرفعبخاريمحركبوجود

بتعيينجيفرسونتوماسالرئيسقامأم308عاموفي

وفيما.المتحدةالولاياتفيالعامةللمبانىمساحالاتروب

مبنىفيلاتروبعملأم281و3018عاميبين

مسؤولآوكانالعاصمةواشنطنفىالأمريكيالكونجرس

الجماركمبنىأيضاصمموقد.تصميمهمنكبيرجزءعن

منوعديدأورليانز،نيوفىأم908عامالأمريكى

الخاصةخططهفيجيفرسونساعدكما،الخاصةالمساكن

قامأم817و1815عاميبينوفيمافرجينيا.بجامعة

ومبانالأمريكيالكونجرسمبنىبناءإعادةبإدارةلاتروب

.أم281عامحربدمرتهاأخرى

ويلزنوطوثفييجريلاتشلاننولهر.،لاتشلان

جريتمنطقةفىكوليرنمنوينئبالقربأستراليا،فى

يبلغ.مرمبيجينهرفيليصبوينحدر،رينجديفايدج

نحوحوضهمساحةوتبلغاكم،،005نحوطوله

2.كم034.67

عاماستقلالهانالتالتيالأوروبيةالدولإحدىلاثفدا

ودام،السوفييتيالاتحادإلىبالقوةضمتأنبعد،ام199

الشرجمماالساحلعلىلاتفياتقععاما.05منأكثرذلك

عاميبينماالفترةفيمستقلةبلاداوحطنت،البلطيقلبحر

وجعلها،السوفييتىالاتحاداحتلهاعندماأم49و.1891

.عشرةالخمسجمهورياتهإحدى

يبلغكما2،كم64ر006حواليلاتفيامساحةوتبا

ريجاوعاصمتها.نسمة00043.6.2نحوسكانهاعدد

مدنها.أكبروهى

لاتفيا،فيالتشريعيالمجلسيتكون.الحكمنظام

السايمااعضاءالشعبينتخبعضو.001منالسايما،

لفترةللبلادرئيساالأعضاءوينتخب.سنوات3لفترة

شرفيا.منصباالرئيسمنصبويعتبرشهور.وثلاثةسنتين

مجلسوأعضاءالوزراءرئيسالبرلمانبموافقةالرئيسيختار

المحليالحكمولتنطم.الحكمشؤونبتصريفللقيامالوزراء

إدارية.منطقة32إلىلاتفياقسمتفقدبالبلاد،
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رهيريحا.حليححوبىاعريادصيمالصعلىتقرلاتفياعاصمةريجا

البا،د.

سكانإجماليمر%52اللاتفي!تنسبةتبلغ.السكان

الإتفيوداهؤلاءو.اللتسأحياناعليهميطلقالذينالبلاد

ثقافتهمأعماوأح-أصعنصر،احيثمنأطتواني!تباعلاقةلهم

يت!طمودأسدينا3!اشرسمبةتبلغربهما.الحاصةولغتهما

عددويبلغلاتفيا.س!ظنعددمن34%الروسيةاللغة

ويبلغلاتفيا.س!ظنمن%5ح!الي(البيض)الروسالبايلو

لكل%3بوأخديأوأوكرانيأصلمنالسكانعدد

تقريبا.%2معاواليهوداللتوانيينويبلكدد.منهما

السوفييتتولىأنبعدلاتفيافيأسلاتفياأضفوذاق!!

فياللاتفيينعددوحصانأم،049عامفيالبلادأمور

قتلولحن.أصسكانامن75%حواليذلكقبلبلادهم

العالميةالحربخلالالبلادمنطردواأومنهمالالاف

هربوقد.الحرببعد!ميبرياإلىأرسلواأو،الثانية

خارج!ضهم!!اشراحتجزكما،الغربإلىبعضهم

الحربلعدإلأتمياإلىانروسمنكثيروهاجرلاتنميا.

أضانية.االعالية

اوأ!،الأوروبيةاللغاتأقدمصالإتفيةااللغةتعد

نأوبعد.القديمةالهندلغةوهي،يتيةالسنس!باللغةعلاقة

تعلماللالفيينعلىلزاماأصبحالبلادعلىاشولم!استولى

الاتحادأقرهاالتيانرمعميةاللغةوهى،اشومميةاللغة

لاتفيا.فيالسوفييتي

فىالصماعيةوالمراكرالموانئأهممرألهاإلىالإصاشةلالاتصا،مددحصرى

فيالمتداولةالأولىالرسميةاللعةسيةرا!أطغةاكانت

اللغةكانتكذلك،والتحاريةمسةالح!اطكا-.!:
-صلبمرصير

الأمورأنغيروبرامإلتلفاز.اصحفصامعفمأفيالأزلىا

مرةاللاتفيةاللغةأصبحتإذ،أم869عاممندتعيرت

اللاتفيةأصبحتالتاريخذلكومنذ.لحمميةأااللغةأخرى

وفىالتجاريةوالاعمالالحكوميةالمكاتبفيالمتداولةاللغة

.الإعلامولممائلمنكثير

الأماكنفىاللاتفيينمن%73حوالييعيش

بمبانشمققفييس!ضونالمدنس!!انمنوكثير.الحضرية

منآلافانتقل،الثانيةالعالميةالحرببعدضعيدتعصرية

المصانعفيللعملالمدنإلىالأريافمنالمدنسكان

مزارعفياللاتفيالريفسكانمنكثيرولعمل.الختلفة

والماشية.ال!لبان

منهمكثيرولكن،الغربيةالملابسعادةأ،لأتنميون1يلبسر

عطهلاتأثناءالألوانالزاهيةأغوميةاالملاسيلبسون

عالمفيغنيةتقاليدوأ!لاتفيين.والاحتفالاتالأعياد

مولعونوهم.الأغانيوخاصةالشعبيواكتراثالفولكلور

كلفييشاركونأنهمكما،والمسرحياتوالأوبرابالباليه

.القدموكرةالسلةحصةخاصةالرياضيةالأأحاب

الاتحادقيدأم889عاموحتىأم049عاممنذ

بأداءسمححيثلاتفيافيأ!دينيةاالمظاهربعضالسوفييتي
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الميلاديعشرالثالتالقرنإلىلاتفياعلمتاريحيرجعلاتفيا.شارات

شعارفيالموحودةوالرسوم.القبائللإحدىحربيةرايةاممتعملعندما

)القر!ن(الحراليوالحيوانالأحمروالأسدالشمصشروق:هىالسبالة

الأصلية.الثلاتاللاتفيةالولاياتإلىوترمز

موجزةحقائق

ريحا.:صمةلعاا

اللاتفية.:الرسميةاللغة

لاتفيا.جمهورية:للدولةالرسميالاسم

الحوبإلىالشمالمن)المسادات(2.كها46)006:اللساحة

كم.472الساحلخط.كم054الغربإلىالشرقومن،كم027

م.131حايزيناجبلارتفاعأعلى:المرتفعات

الساحل.علىالبحرسطهح:ارتفاعأقل

سمة.2)0043.6"أء699عامالسكانتقديرات:السكان

2.اكمشحصا41بمعدل

اشيف.فى%72والحضر،في%73:التوزيع

تقديرسسمة(2)0.068)21أم989عامفى:السكانعدد

سممة.2لم.00646،م1002لعامالسكاد

والبطاطسوالشوفاد،،والكتانالشعير:الزراعة:الرئيسيةاللنتجات

والمعادن،والآلات،أصكهربائيةاالمعدات:الصناعةوالحاودار.

النقل.ومعدات،الغدائيةوالممتجات،الأولية

ممنتيمي(.001يساوي)اللاتاللات:الأسامسيةالوحدة:العملة

لاكانكذلك.الدينيبالتعليميسمحلمولكنه،الصلوات

المتدينوكان،العبادةدورإلىالذهابعلىالناسيشجع

الوظائفعلىوالحصولالجيدةالتعليمفرصمنيحرم

الأمورفيالمحظوراتأنواعمعظمانتهتوقد.الكبرى

السوفييتىالاتحادأوقفثمأم،889عاملاتفيافيالدينية

وينت!.الأديانعلىمفروضةكانتالتيالقيودأنواعكل

الكاثوليكيأواللوثريالمذهبإلىإمالاتفياسكانمعظم

معظميستطيع.الأرثوذكسيةالرومميةالكنيسةأوالروماني

فيجامعاتعشروهناك.والكتابةالقراءةلاتفياسكان

ستوتشكا.بىجامعةهيالجامعاتهذهوأكبرلاتفيا.

ريجا.العاصمةفياللاتفية

ولتوانياوإمستونيالاتفياعلىيطلق.والمناخالسطح

منوجزءاامتداداتشكلالدولوهذه،البلطقدولالممم

أوروبا.شمالىفييقعالذيالكبيراسماحليالسهل

،الارتفاعقليلةتلالمنرئيسيبشكللاتفياوتتكون

البحيراتمنكثيرلاتفياوفي.الضحلةالوديانوبعض

ارتفاعويبلغدفينا.أنهارهاوأهم.والمستنقعاتالصغيرة

لاتفيافىالحرارةدرجةوتتفاوت.م131بهاقمةأعلى

بينيوليوشهروفىم-53وبم-57بينينايرشمهرفى

05بينمابمعدلفيهاالامطاروتهطلم518وم651

.العامفيدممم8و.

أرباعثلاثةحواليلاتفيامصنوعاتقيمةتبلغالاقتصاد.

المعداتهيفيهاالصناعاتوأهم.الإنتاجإجماليقيمة

والفولاذ.الحديديةاسمككوعرباتوالحافلاتالكهربائية

لالفيا

-طرو

حديديةسكك،،7ءسس7

وطليةعاصمة!

أحرىوبلدانمدلى

ال!حرسطعمستوىصالارنفاع*

الدوليةالحدودفيمرجغاليستالحرلطةهده

ىكا!!ير،مم!4طأكث
لأ؟كر،!ءصصص*!ف-بن

الئر!ع،رإللثئلأ3ا!حدكئل!داثا!!؟!كلأ

-ص*-!اع!+ئه!ستوكياعإ
ا،نمهاردلم؟3عبر6!تفيا

لمسأ3!--خكضيم3كالتو!ندا3ءورسدها*3

ألاتلا!خبؤلمئدأء!يوطبقإ/الديحماكالأ

ء-لا؟3او!ولاص!*،صئرأوكوأيما
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وتنتجتقريبا،الخمسالزراعيالإنتاجقيمةتبلغ

الح!صمةوكانت.والألبانوالكتانوالشوفانالشعير

لاتفيا.فيالجماعيةالمزارعكلتمتلكالسابقةالسوفييتية

أخذتالعشرينالقرنمنالثمانينياتأواخرمنذولكن

مزارعهمبامتلاكللسكاناسمماحفيالسوفييتيةالحكومة

الخاصة.

صىانبمثى!يالجنسراستقرارتتاريرحع.تاريخيةنبذة

تماميلاد.قباأ!تاسعاوالثامنأغرنيناب!تماإلىلاتفيا

أصرية!عراليلاديأ!لأهـأ!القرنحوافيلاتفيامنطردوا

أ!ر!امعأخجارةايمارسونالإتفيوناوكان،المغيرينبعض

وغيرهما.واشومانواللتوانيينوالإستونيين

القرنفىلاتفيا(الشمال)رجالاكتعمئالفايكنج

ثم.مراتعدةالروساحتلهاكما،الميلاديالتالعح

القرنخلالالألمانالتيوتونيونالفرلعسانعليهااستولى

منقرن!!بعدولكنواحتلوها،الميلاديعشرالثالث

لاتفياوشهدتاجلاد.اتلكالبولنديوناحتلالزمان

سيارو:مثلىعليهاالأقوياءجيرانهااعتداءاتمنعددا

تظأنا!لأمرآخرفىاستطاعتحتىوغيرهما،وألمانيا

عليهافا!ستولى،أضاليةاأ!الميةاالحرببعداستقلالها

!عه!----!-*ير-بر-!-81-

ا!/!-؟ح!!-----!ىير-هب-أ!!-(اع

اقئ؟ج!!!مخا

.أم!!أسمتصرفيالسويمالاتحادعراستقلاا!ااتنالاتفيا

ليم!!صتمتاللإرالةريحاالعاصمةدىالعمالقامالاستقلالوقبيل

داطث.بعدلفممهاالقاعدةأرالواأدلبتواماثم.قاعدته

معسراالاتفاقبعدام049!شةالسوفييتىالاتحاد

نأبعدتفيالااحتلتألمانياولكن.ذلكعلىهتلر

بنهايةأنهإلا.السوفييتىالاتحادعلىالحربأعلنت

الاتحادوضعأم459سنةالثانيةالعالميةالحرب

وفي.أخرىمرةسيطرتهتحتالبلادهذهالسوفييتي

الاتحادرئيسجورباتشوفميخائي!!الرئيص!حكمعهد

فىنهائياامستقلالهالاتن!ياأتنااسمابهتأ!سوشييتيا

أولأجريتأنتقاليةحكومةظ!!فىو.أم199سبتمبر

فييعيشونالذينالروسمنع.أم399عامانتخابات

وحصلت.الانتخاباتهذهفيالاششراكمن/لأتفيا

عين.البرلمانمقاعدمن%27علىالراديكاليةالأحزاب

للبلاد.رئيساأولمانيسجنتسالبرلمان

ريجا.؟دول،البلطيق:أيضاان!

فيلاتيرانجونسانتل!ضيسةالشائعالاسمالاووار

روما.أسقفكانعندماالباباصاتدرائيةوهيروما،

الرومانية)العائلةلاتيرانوسمنحاءأ،تيرادالاسمر

بنيت.الحاليةالكنيسةموقعشأحائلةأممزأ!هـيقرأغدية(.ا

قسطنطينالإمبراطوروهبهموقعشصليةالاأس!ضيعسةا

عدةبناؤهاوأعيدالكنيسةدمرتوقد،م313عامال!جير

منالأربعينياتوفيأضالية،اسنة0013الخلالمرات

بناءبورومينيفرانسيسكوالمع!اريأعادعشرالسابعالقرن

إلىفنهمنكثيرامضيفاأجاروكاطرازوفة!الكنيسة

إلىالحاليالبناءمظهريعود.المتقنةالداحليةالزخارف

عامالمبنىإلىجديدةواجهةأضيفتكما،بورومينىعمل

فىشاملنحوعلىال!صيسةتجديدأعيدرقدأم،735

.الميلاديعشرالثامنالقرنأواخر

الأضلاعمثمنمعموديةبيتالكنيسةيملجانب

حديثوالأطفالفيهيعمدكانحيث،جونأصسان!

الإمبراطورزمنإلىالبناءتاريخويعود،الولادة

لاتيرانقصرالكنيسةبجواريوجدكماقسططيز.

عامحتىالرابعالقرنمنذالباباواتمنزلكانالذي

عامفيحريقبفعلأسقصرادمروقد،ميلاديةام503

مقرال!نوهو،أم058عامإل!بناؤهيعدوأ3أم803

عاملاتيرانمعاهدةعقدت.أطكنيسةالإداريةللورصاتب

ال!صاثوليكية،الرومانيةوال!صيسةإيطاليابينام929

جزءالتكونالثلاثةل!تيرانأبنيةاللاتفاقيةهذهوأعطت

.أسفاتيكانادولةمن

الثامنالمرلىفياجابوية)االباباانظر:6.هد!،لاووان

،الفاتيكان،بويةابالدولالميلاد!ر(؟عحتمروالتا-عشر

مدينة.

!ا

ر!ح!هه،

ئ!

!

-
*-7صف-يم

---*؟ء،!

-
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ضحايامنأم(.?ه-أ؟)485هيولاتيمر،

فيولدإنجلترا.فيالبروتستانتيالإصلاححركة

وأصبحكمبردججامعةفيودرسبإنجلتراثوركاستون

مارتنآراءإدانةرفضوقد.الكاثوليكالروممنقسيسا

للتحقيقيستدعىجعلهالذيالأمر،الكنيسةحوللوثر

أنهإلاام،525عامفيوولسيكاردينالتوماسأمام

كانالذينالنصارىالدينرجالأحدبعدفيماأختير

منالثامنهنريالملكزوأجشرعيةمدىدراسةعليهم

للملكمساندتهمنهجعلتوقدالأراغونية،كاثرين

.قصرهقساوسةأحدفعينهعندهمحبوباشخصئا

الكنيسةعنهنريانفصلأنبعدأم،535عام

البروتستانتأسقفأصئلاتيمر،الكاثوليكيةالرومانية

الموادعارضللأنهمنصبهمنا!شقالولكنهووستر.في

الرومانيةالكنيسةلدىمفضلةاعتبرهاالتىالسبع

ماريالكاثوليكيةالرومانيةالملكةألقتوقد.الكاثوليكية

البروتستانتالقساوسةمنعددمعبعدفيماعليهالقبض

حرقا،بالإعدامعليهوحكمالكنيسةمحكمةأمامومثل

الإعداممكانإلىرايدليونيكولاسلاتيمرأحضروقد

إعدامممببوقدأكسفورد.بجامعةباليولكليةمقابل

البروتستانتمبمالنطاقوالححتعاطفالاتيمر

المضطهدين.

المقالاتيشملاللاتينيالأدب.الأدب،اللاثيلي

الأخرىوالكتاباتوالمسرحياتوالقصائدالتاريخوكتب

الأدبهذايبدوعدةنواحومن.الرومانقدماءكتبهاالتي

نفسها،الأشكالمستعملاالإغريقيللأدباستمراروكأنه

وتاريخحياةأيضايعكساللاتينيالأدبفإنوم!ذا

القديمة.روما

اللاتينيالأدبميزات

الروماناهتماماللاتينيةالكتاباتمنكثيرتعكس

وكان.والإقناعالكلامفنهيالتيبالبلاغةالشديد

لأنالمثقفينللرومانيينكبرىأهميةالجماهيرلخاطبة

ناجحة.محيامسيةمهنعلىالحصولفىيأملكانمعظمهم

تقررالفعالةالخاطبةكانتجمهوريةروماكانتوعندما

نأوبعدستجاز.قوانينمشاريعأيةأوسينتخبمن

فقدتالتأثيرعلىمقدرتهافإنإمبراطوريةروماأصبحت

يزدهرظلالبلاكةعلىالتدريبأنإلاأهميتها،منكثيرا

البلاغةمنكبيرجزءويتألف.الكتابةأساليبعليويؤثر

أخاذةجيدةبطريقةمألوفةفكرةعرضعلىالمقدرةمن

هذاأساتذةاللاتينأصئالمؤلفونوهكذا،ألاهتمامتجلب

.لمنوعالفن!ا

نحويةصيغذاتلغةاللاتينيةاللغة.والصيغةاللغة

بإيجازاستعمالهايمكنلذلكونتيجة.للكلماتعديدة

إلىتميلأيضماوهي.الإنجليزيةاللغةتعرفهمالاوجزالة

الجملأطولحتىتوحدقواعدهالأنوالامتدادالتوسع

شديدلإيجازاللاتينيةاستعمالويمكنتركيبا.وأكثرها

ويمكنهاوتاكيتوس،لعمالوستمؤلفاتفيالحالهوكما

فيالحالهوكماوعامةعريضةجملأشباهعلىتحتويأن

.شيشرونوخطبليفيمؤلفات

تميزالتيالغنيةالشعريةالمفرداتإلىاللاتنينيةتفتقر

حاولالنقصهذاعنوللتعويض،القديمالإغريقيالشعر

جديدةكلماتاختراعالأوائلاللاتينيينالشعراءبعض

الإغريق.فعلكمامركبة

يخترعونالرومانالكتابكانمانادراولكن

الملحميالشعرفىممارساتهموباستثناء.جديدةكلمات

شعريةقيمةبإعطائهامألوفةمفرداتاستعمالإلىمالوافقد

المؤثراتمنكثيرواستعمالللكلماتخياليبمزج

فيكبيرةفنيةمهارةالكباررومالشعرأءوكان.الصوتية

دقيقةمعرفةلهمكانتكما،اللغةمكوناتوترتيباخقيار

أشمكالجميعفىمواضيعهمتظهرالذينالإغريقبالشعراء

تقريبا.الرومانيالأدب

كتاباتفيشديدبوقاراللاتينيةاللغةوتنعكس

الجديةيعكسمما،فيرجيلأوشيشرونأولوكريشيس

فىالحاكمةالطبقةبهماتميزتاللذينبالمسؤوليةوالشعور

الرومانولكن،للجمهوريةالعظيمةالسنواتإبانروما

فيينهمرأنالإيطاليبالخلهوراسسماهلمامممحوا

ونقد.ساخرةفكاهةشكلعلىأنظمتهم

الأدبفيماأفضلترجم.ا!لترجماللا"لينىالأدب

القرنمطلعوحتى.الرئيسيةاللغاتمعظمإلىاللاتيني

بشيءتلمالغربفيالمثقفةالطبقةأغلبيةكانتالعشرين

الحاضرالوقتوفىتقدير.أقلعلىاللاتينيةاللغةمن

يلمونالذينولكن،اللاتينيةباللغةألفةلهممنعددتناقص

مستمر.ازديادفىالترجمةطريقعناللاتينيبالأدب

يأ.النصسبكيعيدونالذينالمترجمينبعضوهناك

الأصلىالعملوروحجمالعلىالحفاظيحاولونأنهم

القرنينوفيتعبير.لكلالدقيقالمعنىعنالنظربغض

الإنجليزالشعرأءمنعددترجمعشروالتامنعشرالسابع

وربما.السبكإعادةطريقعناللاتينيالشعرمنكثيرا

عامفيرجيللقصائدالإنجليزيةدرايدنجونترجمةكانت

الترجمة.منالنوعهذاعلىبارزامثالآأم796

النصبحرفيةشقيدوناخرونمترجمونهناك

غير،اللاتينيينالمؤلفينلكتاباتالدقيقالتقليدمحاوأبن

،والأسلوبالجمالمنكثيراتخسرالترجماتهذهأن
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منالحرفيةأطترجماتوليس.الأصولابهتميزتالدي

أحلغةافهماالطلابعلىتسه!!أنهالعموىرئيسيةقيمة

اللاتينية.

المبكراللاتينيالأدب

عندما..مق042اعااشسميأسا،شيمياالأدبلدأ

قاا،إغريت!يةطسرحيةلاتيميةنسخةروماقيجمهورشاهد

إعريتيحصوو،ني!صء!أندرهأسفيوسوتكييفئهالتحويلها

.ا.ث272عامأبهـ!هـببوصفهروماإلىاقتيد

ملحمة،الأوديسةاسأندروني!صترجمذا!كإلىلالإضافة

اللاتينيالشعرمنقديمنمصأإلى،الإغريقيةسهوميرو

شيثتبلاتييشاعرا!أوأماالساتورفي.أصثمعرايسمى

أصالثاالقرلىشي3!نافيوغنويومرفكانرومانيموضوع

نيةأجيواالحربحوأ!ملحميةقصيدةكتبإذألميلاد،اقب!!

ف!!انت3!كاشيومسرحياتأمافيها.شاركالتيالأولى

سا!لإحماهءأله!!لأ.إغريت!يةالأصوأ-ثتابةإعادةرئيسيلش!ضلى

اصا(لأساأإتستندصةمأساومسرحياتثتصذأ!كإلى

ني.اشوماتأضارارنيةالروما

أفأإذ،آخرونرملحميوحشابنافيوسحلف

الحولاتآاعليهاأطلهتتاريخيةملحمةإنيوسكوينتوس

الرومانيتالتارفيهايروي.(.مق002عامبعد)مباشمرة

تبنىألملحمةاهذهوفي،عصرهوحتىروماتأسيمم!منبدءا

التفعيلةذاالسداسىالإعريقيالشعربحرالشاعر

المتعارفالشعريةأ!ميغةاالبحرهذاوأصبح،الدكتيلية

منثتببماأيضااشتهروقد.مانيةالروأطملاحمعليها

خلفائهأبرزشانا!المجاهدافيو،مأساويةمسرحيات

ولم،أ!جموسأ!سيوسولاكوفيوسماركوسالكاتبان

الرومانيالتاريخمنأحداثاالثلالةأ!كتاباهؤلاءيستعمل

لمواضيعلاتينيةنسخاكتبواذلكمنوبدالأنادرا.إلا

قلدواعندماأنهماإلاعالجوها،قدالإغريهىكانيةمأساو

أجناإيصلول!اتاما،خضوعاللأص!!يخضعواأ3الإعريهت

مسرحياتهما.منأجزاءسوى

ذإبكثير،أكبرالأوشىااللاتينيةبالكوميديامعرفتناإن

بلوتصأ،تب!صاملهمسرحيةعشرونمنهاإليناوصلت

هداناتخذوقد.ثرلسلدشاتبمسرحياتوست

أنهماإلأأ!ما،نموذجاالحديثةالإعريقيةالكوميدياالكاتبان

نأنجدهكذاو.أالماصوأ!اوأسلوبحبكفيتصمرفاقد

الفكاهةمنزادومسرحياتهشيالأغانيانشرقدبلوتوس

عالجتأصقدأحلممتل!-.اعهزفيأ!ملىارأض!طتوابالتورية

ولقد.مهذببأسملوبا!ائليةاالمراقف!لرنسمسرحيات

الفرلسيةأط!صميدياالرئيسيالإلهاممصمدرأعمالهحصانت

ععتر.السابمالقرنمنالستينياتفيوالإنجليزية

كتابهوالفترةتلكنثرعنشكرةيعصم!ماوخير

كتبالأكبر.كاتواسلاصاتب.م(لى061)الضراعةحول

المدنمنوغيرهاروماكدينةلاتينيتاريخأولأيضاكاتو

يدونرومانيأولذأسكإلىبال!ضافةوكان،الرومانية

.العامالرأيعلىأضأثيرابهدثالسياسيةخطبه

جايوسبالشاعرالب!ضأسلاتينياالأد!اوانتهى

كتبهفيالشعرمنحديدانوغاابتدعأ!ذيالرسيليوا!

قبلالثاني)القرنالأدبيةالسخرياتمؤأمحهصأ!تلات!تا

مواضئمنكتبفيماسهلةمحادثةنبرةواستعملالميلاد(

وفي.الجاريةوالأحداثالأصدقاءواوالطعامأصكتباعن

اللاذعالهجاءجوفينالأوص!!الميلاديأخالياالقرنأوائ!!

منكثيروناحتذاهنموذجاجعلتهالإتقانمندرجةإلى

الأدبية.السخرية:ان!إ.بعدهأتواأ!ذيناأ!ضابا

الذهبيالعصر

الفترةشيلهمستوىأحس!فيا،،تيني1الأدلىاشا!

خطبةبأولالفترةهذهابتدأتقدر.أم7وا.ث81مال!ت

أوفيد.شاةبوانتهتوسكشيشررفةمصهـو

نثركاتبأبرعشيشرونصاد.شيشرونعصر

..مق08عامفياللاتينيالأدباعلىسيص!!وقدا،تيني،

إلىكتاباتهتقسيمويمكن..مق43عاموفاتهحتى

البلاغيةالمقالات2-الرسائل-أ:حيأرلمجرمجموعات

الخطب.-4اعلسفيةاأ!الأعماا-3

منمهمةفترةعنمفصلةمعلوماترسائلهوتقدم

والحياةالجمهورعنحيةلعص!إضورةو،لىسور-! وو-ما.-11لضالتا

شيشرونمؤلفاتوتعد.الحا!سمةمانية5ا!للطبقةالخاصة

حولالقديمةللن!ياتاللاتينيةالمصادرأثمنالخطابةفي

قاعدةفكانتالفلسفيةمؤلفاتهأما.والبلاعةالثقاشة

ألهمتوقد.الوسطىأ!صوراخلاأ!الأحلاقيةأغلسفةا

كماأوروبافيأسحياسييناالقادةمنكثيرينخطبه

.المتحدةأ!لاياتامؤسسواستلهمها

فىبارزينمؤرخينوسالوستقيصريوأجوسكان

الحروبحولتعليقاتقيصركتبفقد.شيشرونعصر

قائدا.بوصفهأعمالهكيبررصريحبأسلوبالأهليةواالغالية

مؤلفاتهفيوهادفاجافاأسلولاتبنىفقدسالو!متأما

ودوافعهم.للناسرائعاوصفاوكتب،أضاريخيةا

خلالفحدثاللاتينيةاللغةفيالغنائيأسشعراموأ!دأما

حخبهاالتيالقصيرةالغنائيةالحصقصائدإتن!سمها.الففهـة

العاطفية.قوتهافيأحرىقصائدعليهاتتفوثا،كاتوأ!س

كماأعداءهفيهاهاجمقصائدأيضاحاتوأ!سوحخب

غنيةبلغةالمكتوبةالجميلةبالصورالمطولةقصائدهاتصفت
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فيلوكريشيسالشاعرشرعفقدذلكعكسوعلى

مؤلفويحتويأبيقور.مثلالإغريقالفلاسفةأفكارتغيير

على.م(ق)55الأشياءطبيعةحوللوكريشي!

علىالشعريةللعبقريةانتصاراتعدعديدةفخمةمقطوعات

الشعرية.غيرالمادة

فيكتبفقدعلما.الفترةكتابأكترفاروكان

لمبالشعر،وانتهاءبالدينبدءاالتنوعكثيرةموضوعات

حولماكتبهمموىكاملبشكلشيءمؤلفاتهمنيصل

اللاتينية.واللغةالزراعة

بالأعمالأوغسطصالإمبراطوراهتم.الأوغسطىالعهد

41إلى.مق27منملكهسنواتخلالكتبتالتيالأدبية

اللاتيني.للأدبالذهبيالعصرالفترةهذهوتسمى..مق

قصائدهوالرعويةمحاوراتهفيرجيلنشرالفترةهذهففي

الريف،حياةعنماكتبأجملكانتربماالتيالزراعية

أدتالتيالأحداثتصفملحميةقصيدةوهي،والإنيادة

البطلأنكيففيرجيليصفوفيهاروما،قيامإلى

أيضاوفيها.الرومانيللشعبأصئسلفاإينياسالطروأدي

نأومع.للعالمالرومانلح!صماسطورياتبريرافيرجيليعطنا

أنهاإلألقصيدتهالأخيرةاللمساتيضعأنقبلماتفيرجيل

ولايزال.الالأتينيالأدبفيعملأعظماعتبرتماسرعان

.الرأيهذايؤيدونالنقاد

نوعمنقصائدكتبفقد،فيرجيلصديق،هوراسأما

ورسائل.الهجائيةوالمقطوعاتوالأود،،الأل!ودة

فيصعواءبروعتهاالأود،نوعمنالقصائدسحرتلقد

اسشين.لمئاتالقراء،الأسلوبأوالشكلأوالمضمون

الأخلاقيةالمشكلاتوالرسائلىالهجائياتوتبحث

فنهوراسرسالةأماوساخر.وفكهمهذببشكلوالأدبية

فيكثيراأثرتفقدمنفصملاعملانشرتربماالتيالشعر،

القواعدنجدوفيهابعد.فيماأتتالتىالشعريةالنظريات

وبعد،الرومانفهمهاكماالكلاسيكيةللكتابةالأساممية

.الأولروماشاعرهوراسأصبحفيرجيلوفاة

طيبولوسأعمالفيأوجهااللاتينيةالمرثيةوصلتوقد

انظر:.بالحبالشعرهذامعظمويهتموأوفيد.بروبرتيوس

فيهيصففماستىباسممؤلفاأيضاأوفيدوكتبالشعر.

له،عملأعظمأما.الأسطوريوأصلهاالرومانيةالأعياد

الأساطيرعنمعروفمصدرأفضلفيعدالتحولوهو

عصروخلالالوسطىالعصورفترةكلخلالالإغريقية

الشعراءمنكثيروإلهاموحيمصدروكانت.النهضة

الموسيقيين.والمؤلفينوالرسامين

فيالرومانيالشعبتاريخليفيآلفالنثرمجالوفي

كتابا35إلامنهايبقلمأنهمنالرغموعلىكتابا،421

بروما.الخاصةللمعلوماترئيسامصدراتعدفإنهافقط،

المئأخراللاتينيالأدب

وفاةمنذ-الرومانالمؤلفونأكد.الإمبراطوريةفترة

على-م002عامحواليحتىأم4عامأغسطص

وخلالالتعبير.فيومثيرةجديدةطرائقوجربواالأسلوب

الفيلسوفكتبم68عامإلىم54عاممننيروحكم

المحاوراتمنعدداأنايوسلوسيوسسنيكا،الروائي

وفى.والكرمالرحمةمثلأخلاقيةمواضيعفيوالرمعائل

الزلازلظواهرسنيكاحللطبيعيةمسائلكتابه

أكبرالمأساويةلمسرحياتهوكان،والعواصفوالفيضانات

ابنوكتبأوروبا.فيالمأساويةالمسرحياتنموعلىالأثر

عام)حواليدارساليابعنوانملحميةقصيدةلوكانأخيه

أما.وبومبيقيصربينالأهليةالحربفيهايصفم(06

بترونيوسللكاتبم(06)حواليالستيريكونرواية

سوىالعملهذامنيصلناولم.لاتينيةروايةأولفكانت

منمتنوعةشخوصمغامراتتصفوهي،صغيرةقطع

فيومضحكةومتهورةخوةمواقففيالدنياالطقات

غالبا.الممغيرةالجريمةعالم

للكاتبأرجونوتيكاملاحمالملحميةالقصائدشملت

لسيليوسوبونيكالستاتيوسوثيبيدفلاكوسفاليريوس

)قصيدةالإبيجرأموصلتمارشياليديوعلى.إيتاليكوس

جوفينالوهاجمبها.المقترنةاللاذعةالصفةإلى(قصيرة

فذ.بشكلالرذيلة

بينالأولالمقاميشغلأنتاسيتوسالمؤرخيستحق

للإمبراطوريةتنسىلامظلمةصورةأعطىإذالنثر،كتاب

أوائلفيكتبااللذينحولياتوتواريخمؤلفيهفيالأولى

سيراسويطنيوسمعاصرهوكتب،الميلاديالثانىالقرن

وانتهاءقيصريوليوسمنبدءارومانياحاكماعشرلاثني

الرومانيةالحياةالأصغربلينيرسائلووصفت.بدوميتيان

يتعلقوصلناعملأكملكوينتليانوألف.الفترةتلكفي

تعودالتيالهامةالأعمالومن،القديمةالعصورفيبالتربية

أوليوسللكاتبالإغريقيةاللياليالميلاديالثانيالقرنإلى

حولوالتقارير،الطرائفمنمجموعةوهيجليوس،

رسائلأيضاوهناك.أصدقائهبيندارتأدبيةمناقشات

وأشهر،أوريليوسماركوسإلىالموجهةفرونتوالخطيب

يسمىماأوالمسوخكتابهوالفترةتلكإلىيعودعمل

وتتحدث.أبوليوسلوسيوسللكاتبالذهبيالحمارأيضا

والروأيةحمار.إلىفجأةمسخشابرجلعنالروايةهذه

والسحر.الحبعنبالحياةالنابضةبالقصصمليئة

أخيراالوثنياللاتينيالأدبانتعش.اللاحقةالفترات

،أبدعفقد.الميلاديينوالخامص!الثالثالقرنينأواخرفى

الخطابةفيوسيماخوسالتارل!فيمارسيلينوسأميانوس
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اللوسيلاوتتصفالشعر.فيوروتليوسوأوسوليوس

إنىفعالبشكليشيروهذاعاطفتها.لحداتةلأومعونيوس

ال!طلاسيكي.ال!دبنهاية

أدبقواعدأخررنأ!رجاأرسىنفسهالوقتوفي

الميلادي!ت.اشالوالخامسأغرن!تاخلاأ!لاتينينصراني

مث!!أ!صيسةالروحيونالاباءالرجالهؤل!ءومن

كبيرنصرانيشاعروأوأ!وأمبروزوحيرومأوغسطين

نتيوس.برود

الموسوعةفيعملةذاتمقالات

كوحصاسرطير!وسيتوص!،تاا!سيوس،أبواجرس

احط،سي!يهايمماغدا،او!يرلقدار،مبروأ

-دا!!بكاأ!ميوا،،!سي!سايسلقدا،عسط!!وأ

اجمىيطيوسسووفيدأ

ا!مارشجا3اسهترسماهـت،ش!سر:!لروليو!

كلأ:رحلمهسث1مايرحي!بلوض

صاهه3يواجوقيصر،بليحى

الأوروبائيسيةا!أطغةاأصلاتييةا.كانتاللغة،اللاتيئية

مانية،الررالإمبراطوريةأخةكانتوقدأسشين.المئاتالغربية

اللاتينيةاللعةكالتذهبوا.أينماوالتجارالرومانالجنودفنقلها

اللاتينيةأنوبما.والحكومةللقانونمساممبةلغةالدقيقةبتعبيراتها

فقد،وأمثالهفيرجيلمت!مانياشوالأدبأساتدةامشعملها

.أخرىاكةأيةتبلغهل!اوصيتامنزأ!ةحققت

القروننهايةمنذالخاطبةأخةاللاتينيةاللغةتعدلم

وقد.الميلاديعشرأسسادمراالقردبدايةفيالوسطى

تش!صي!!شالإتينيةاأطعةاص!كلماتعدةساهمت

أتومازا،الحديثةوالعلميةالقانونيةالعلميةالمصطلحات

أختهااللاتينيةاللغةتعدال!صاثوليكيةاشومانيةالكنيسة

باللغةتتمالدينيةأالرحتفالاتالمراسيماأنرغمالرسعمية

المحلية.اللهجةأوالمحلية

البنية

الحروفا!تعيرت)الألفباء(.الهجائيةالحروف

الأترلممكاني!تاقدماءخلاأ!منغالبا،الإغريقمناللاتينية

اللغةحروفكانتو.الماضيفيإيطالياسكنواالذين

1)الإنجليزيةأطغةاحروفمنوتنقصهاحرفا23اللاتينية

الحرو!لمعظما3!الأسااالرومانيةالحرو!كانتو،لأ(كلا

الحديتة.الهجائية

الهندو-أطغاتالمجموعةاللاتينيةاللغةتنتميالقواعد.

والجرمانية،،السلتيةأصلغاتامنقريبةفهيلذلك،أوروبية

أ!لاتينيةاأسلغةاوتتميز،والسلافية،أصشسكريتيةوا،والإغريقية

تمشياال!طماتنهاياتتغييرأيأضصريف!با-كالإغريقية-

المعنى.تغييرمع

لتطورا

المقاربةاللغاتمنواحدةاللاتينيةاللغةكانت

مثلالأخرىأطغاتاماتتوقدأغديمةاللإيطالية

أصلاتينية.اباششاروالأومبريانيةالأوسكانية

المسماةالقديمةللاتينيةأمثلةتوجد.القديمةاللا"يية

اللغةوتغيرت.الدينيةأضصوصافيالأدبيةاللا-لينيةماقبل

لغةمنالميلاد،قبلأضانيواأتأضااأصقرن!!اب!تأ!لاتينيةا

فيالنموذروةووصلت.عاليةآدابلغةإلىمخاطبة

قبلالأخيرالقرنخلالاللاتينيأ!لأدبأسذهبيةاأمحصورا

قيصرأجوليوسالنثريةا!الأعمااوضعتوقدالميلاد.

لكتابللامتيازمعاييروهوراسفيرجيلشعرروشيشرون

لاتينيةلهجةوتطورت.الأدباللاتينى،اكظر:.المستقب!

الأدبية.اللاتينيةفيهرتتصوأالذينفسهأ!قتاشيعامية

أسذهبىاأحصرابعدتغييراتعددأصلهجةاأعذهحدثصقدر

ال!صلمات.ترتيبالتفمارأضصريفاتااحتصرتإد

فىالجرمانيةأ!بائا!اغزورأضصرانيةاانتحتمارساحىا

الرابعالقرنينفيالغربيةاشومانيةأصوريةالإمبراسقوط

اللاتينيةوالغزاةالنصارىغيروقد.الميلادي!!والحامس

للغة.جديدةومعانكلماتبإضاهشة

اللاتينيةاللغةتطورت.الوسطىالعصورفياللاتينية

الرومانسيةاللغاتإلىالرومانيةالإمبراطوريةفيللمخاطبة

والرومانية،،والبرتغالية،والإيطالية،الفرنسيةتشملالتي

.اللغات،الرومانسية:انف!إ.والا!بانية

ذلكفيالأدبيةالوسطىالعصورلاتينيةظهرتو

عالميةلغةإلىوارتفعت،أضعليمواأحضيسةاأ!ةهيو،أ!قتا

أنحاءكلفيالدينيةألمدارسواالحامعاتطلابيستعملها

الغربية.أوروبا

اليوماللاتينيةاللغة

منذالمدارسفىاللاتينيةتدرسظلت.المدارسفى

القرنخلالشعبيتهاتدهوررغ!االوسوالعصور

اللاتينيةدراسمةأنالتربويينمنعديدويعتقد.أحشرينا

النحوية،العلاقاتوفهمالمحددالتفكيرعلىالطالبتدرب

الإنجليزيةالكلماتمعانياستنتاجأسبالطايستطهيعإذ

الإلمامإنثملها.اللاتينيةأطجذورمعرفتهعلىبناءالصعبة

الحديثة،اللغاتدراسةعلىأطلابايساعدلاللاتينية

مالسية.را!أطغاتاخاصة

نصفحواشأنالباحثولىيقدر.والإنجليزيةاللا!دينية

ومعظم.لاتينيةأصولذاتالمستعملةالإنجليزيةال!طمات

أشكالوتعكس.القديمةالفرنسيةمنجاءال!صلماتهذه

مناللاتينيةال!طماتاكتسبتهااشتيألمعالياالكلماتهذه

اللاتينيةاللغةمنكلماتكذلكالباحثونا!عتعار.اللغةتلك
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قانونيو)*!س!ا(مخلص))!لأها(مثلكلماتنجدلذا.مبالثرة

مستعارفهو)ا!لاها(الشكلأماا،!حا(.أ)3الملاتينيالأصلامن

الإقطاعي.بمعناهمقروناالفرنسيةمن

فيهيالإنجليزيةفيالتجريديةالكلماتومعظم

عء*ه!(،،5ع!كاأطالا،3عننتحدثفعندما.لاتينيةالأصل

)روحبم93(،قاهمولأص!494،!ح)!ح،!حو،(لحريةا)قوة

لاتينيتان.عبارةكلفيالمهمتينالكلمتينفإن(،الاستقلال

جاءتقدالعلميةالإنجليزيةالمصطلحاتمنكثيرأإن

منالإنجليزيةفي،عسكريةرتبةكلفلقب.اللاتينيةمن

بعضبقيتوقد.لاتينيأصلذوجنرالإلىجندي

اللغةفيتغييربلاالشائعةاللاتينيةالاصطلاحيةالعبارات

لمساهماتيرجعالإنجليزيةاللغةوتنوعغنىوإن.الإنجليزية

اللاتينية.اللغة

إيطاليامنالأوسطالجزءفىواقعةمنطقةكانتلاروم

الوقتفيلاتيوممقاطعةتضمالتيالمنطقةوهي.القديمة

043عاممنذالرومانالرئيسيةمدنهاحاربتوقدالحاضر.

جزءافأصبحتانقصرواالرومانلكن..مق338عاموحتى

الجزئية.الرومانيةالمواطنةأهلهاومنحالرومانيةالأراضيمن

لاتيوم.منأشتقاقااللاتينيةاللغةتسميةإطلاقتموقد

اليوميصادفثانوييهودياحتفال؟أوميرلاج

الثالثاليوموهو)مايو(،أيارالعبريالشومنعشرالثامن

يفصلالذيوالأربعونالتاسعواليومالأومير،منوالثلاثون

سنةألفنحومضىوقد.وشافوتباسوفراحتفالىبين

العطلاتمعظمعكسعلىاليومبذلكالاحتفالعلى

توراتية.جذورلهاالتيالأخرىاليهودية

رأ!مسقطمنالهربإلىيضطرشخصالادجن

اللاجئينوأغلبآخر.مكانفيالأمانطالباالأصلي

وأالدينأوالعرقبسببألاضطهادمنللنجاةيهربون

خاصةاجتماعيةجماعةفيالعضويةأو)الجنسية(القومية

السياسي.ال!تجاهأو

منالملالونعلىالمبعدالشخصمصطلحأطلقوقد

أثناءفيمواطنهممنبالقوةشردواالذينالأوروبييناللاجئين

أم(.459-1)939مباشرةوبعدهاالثانيةالعالميةالحرب

الوطنعنا!لنفيالمصطلحانيستعمل،الحينذلكومنذ

بالترادفيستعملانالمصطحينوكلا،بالتبادلأحياناولاجئ

ولكن،أوطانهممنمشردينأناسإلىيشيروكلاهما

الوطنية.والحمايةالو!يفتقدونأيضااللاجئين

(أم189-191)4الأولىالعالميةالحربقبلوفيما

منهاربونيهودلاجئونهناككانوإبانها،،مباشعرة

هربوالاجئمليونونصفمليونمنأكثرأنكماروسيا.

-191)7الفترةخلالالروسيةالثورةأثناءفيروسيامن

اليونانييناللاجئينمنكثيرهناككانكماأم(،029

المناطقبقيةومن(الآن)تركياالوسطىآمميامنوالأرمن

شخص.مليونمنلأكترالتشريد.البوسنة



لوسىجوزيفلاجرانج،22

الحربأتساءشيالأحتلالالويلاتتعرضتأخياالأوروبيةا

عينتالأماعصبةإنحتىوبعدها.الأولىأ!يةالعا

نانمقجونفريداسمهشعهيرانرويجياوعالمامست!سشفا

،أم039عامتهمو:بعد.الإجئ!!االإعانةخاصامبعوتا

ال!!.فيأسدراأ*ضباأحصبةاأسست

الحر!أثناءرقبلى،ثانيةمرةالإجئ!تاعددوزاد

هردواينأتامنم1!4وأ3391عاميديماتالثانيةالعالمية

فيالألمانيأطحكماخضعتالتيالأراضياومنألمانياأمن

أنحةالمتحاالأماأسعستوقد.أضاليةاالعالميةالحربأثناء

أ!ذيناطساعدةاطتحددأصلأع!وإعاناتالتوط!تإعادةإدارة

كهايةفير.الحرببسبابعدواأوأوطانهمامناشردو

عشراثنىعلىشيدماهناكصان،أم459عامالحرب

،اا466اعاوفىبا.و،أوفىالمشردينهؤلاءمنمليونا

اللاجئينلشؤونالدوليةالمنظمةالمتحدةالأماأسست

ححدهأعاكتحيثأسوط!ت،اإعادةإدارةعملأضتسلما

أيصاأعانتشمالا،أهورهشىأطبعدينامنكثيراالمنظمة

عامالهندآنتيجةهربواالذينالناسملايين

العربيةوالحرب،مأ479عامتفلسصإآوأم479

اغلسضي.ااختاتاع!تعرا!حةعموارسنعود

فلسطنيمليوننحوشردحيثأم489عامالإلصرائيلية

الإسرائيليين.قبلمنأراضييااحتلاللعدبلادهمعن

أعدادشتضاعفتراتأضوار!الحررا!متمرتو

مليونمنأكثرهاجرا،671دعامومنذ.أسلاجئ!تا

.وفيتنامولاوسصمبودياصا،جئاطليونلصف"

كما،اللاجئينهؤلاءسعضأ!يةأ!دوااكبرامج"شاعدت

الشرقيةوأوروباوالصينبسعا،دشمنأيضاغيره!اساعدت

جديدةمواطنإلىأضاسامنألملاي!تانق!!وقد.تفلسص!أر

المزدوجة(الهجرةلجنة)الآندوليةهحرةلجانبوساطة

حازوقد.للاجئ!تأ!سامىاللمفوخرالمتحدةالأمام!ض!ر

،أم519عامأسه!أسذياللاجئ!ت،احاماالفوضرم!ضب

أثناءوفى.أم89وأ4591عاميللسلاملوب!!جائزد

اللاجئ!تمنملالينهربأ!شريناأغرنا!أصثمانينياتا

إفريقياوشرقيفيتساموأ!م!تاوصمبود!اوأفعاسشا-ص

منأضسعينياتاوفى.أصثرقيةاجاروأه"سفىأ!اأهـهـي!ط"

أجوسنةاأهافيمنكحا!هـحتيرأيضاأصشىهـيرا-أفا

صربمنعليهمالأعتداءاتاكتيجةجا،دكحممنأعرسكوا

أكثرهرب،أم499عاموشي.اتييماتأ!صواولعضرالبومشة

إلىبلادهمفيالأهليةالحربجراءمنروالدينيمليومن

)زائيرالديمقراطيةنغوال!ضفيالمتحدةالأممخيمات

منأكثررح!!العامنفسفير.رونديلوورتنزانياسابقا(

اجتاحتهاأنلعدللاده!اعنشيحتسافيأطليونانصف

اشوسية.القوات

فلسطيناللجوءبمحقبمالمتحدةالأمالظهـأيضا:

آسيا،،فريتوف،نانسن؟والهرسكالبوسنة،المحتلة

البشر.هجرةبمالمواطنة،تاريخ،فلسطينالأكراد،

أم(.813-)1736لويسجوزيفلاجرانج،

التحليلية.الميكانيكاأعمالهأشهرمن،فرنسيرياضيعالم

الكواكب،مداراتوحركةلقوىالجبرفيدراسةوهي

لاجراجكتبكماالأوتار.واهتزاز،السوائ!!تدش!!وفي

وساعدالعدد،ونظرية،والاحتماليةالامشيفاء،موضوعفي

تورينفيلاجرانجولد.أغرنسياالمتريالنظامإقامةفي

لمادةأستاذاأصبحعشرةالسادسةسنوفيأجا.بإيطا

تورين.فيالملكيةالمدشعيةمدرسةفياشياضيات

الأعداد.نظريةأيضا:انف!!

م(.أ7!4-1981)فابيانبار،لاجركفيست

بجائزةشازوشاعر.مسرحياتتبوحط،سويديروائي

منلعددبكتابتهمعروف.أم519عامللآدابنوبل

أواسطدىليلةأم(،)339الجطدمث!!المسرحيات

يعيشالرجلدعأم(بم)419المشغلفىالميف
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باراباسام(بم49)4كالقزمعديدةورواياتام(،)949

الغنائيولشعرهام(.)649البحرإلىالحجأم(بم)519

قسوةعنكتبكما.عميقةفلسفيةمضامينالقيثاري

الإنسانيةمنأكبردرجةإظهارعلىالناسحفز.الزمن

السويدية.فاكسجومدينةفىولد.والتسامح

كاتبة.(م0491-581)8سلما،لاجرلو!

وتعد.م9091عامأي!دابنوبلبجائزةفازتسويدية

كتبلماومعنىعمقاأضافواالذينالبارزينالكتابمن

قصةرواياتهاأولىكانت.الشعبيالتراثأصعولفي

لدىإعجابأشعدنالتالتيام(،)198برلينججوستا

رومانسية.خياليةتصوراتالقصةوتتضمنالقراء.

أحدلاند،وارمفيكتبتلاجرلوفكتبومعظم

ولدتحيثالسويد،غربىوسطفىالواقعةالأقاليما

لاجرلوف.الكاتبة

وفيلاجرلوفكتاباتفيمهمادوراالدينيؤدي

-091)1القدسبعنوانمجلدينمنالمؤلفكتابها

مندينيةمجموعةقصةالكاتبةتسردام(.209

الثانية.للمرةالمسيحقدومتنتظرالسويديين

-091)6العجيبةنيلزمغامراتكتابهاوفي

الدرامسية،الجغرافيةالكتبمنيعدالذيأم(709

السويدوتصف.ألحمطوريبشكلالموضوعالمؤلفةتناولت

ظهرعلىالبلادأنحاءفييسافرطفلعيونخلالمن

الجنقصصمنعناصرلاجرلوفالمشخدمتكما.إوزة

وهيأم(،119)ليليجكرونامنزلكتابهافيالأسطورية

الكاتبةعائلةحياةمنومستوحاةمبنيةأحداثهاقصة

ثلاثيتهاوتحمععشر.التاسعالقرنأوائلفينفسها

والرومانسيةالغموضبينلاوفينسكولدسخاتمالمسماة

العائلة.وتاريخ

وهومارباكا،فيلاجرلوفلوفياأوتيلياناسلماولدت

مدرسةتعملكانتلاند.وارمفيالصغيرةعائلتهامنزل

.أم598عامإلىأم885عاممنالفترةخلال

س!سانهاعددنيجيريا،مدنأكبرلادجوس

الساحلعلىمنهاجزءيقع.نسمة21.1)0094

خلئخينيا.فيأربجزريمكللىاخروجزءالنيجيري

التجاريوالمركزالرئيسينيجيرياميناءلاجوسوتعتبر

منمتريطنمليون81.نحوونقلتداولويتملها.

البحريالمنفذلاجوسوتعتبر.المدينةميناءفيالبضائع

ومنتجاتوالكاكاو،الحيواناتجلودلتصديرالرئيسي

وتسهيلات.والخشب،السودأنيوالفول،النخيلأشجار

للمدينةوالمائيةوالبريةوالحديديةالجويةالخطوطشبكة

شوارعهاتزدحم.الرئيسيوالمياءالتجاريةنيجيرياعاصمةلاجوس

.الأحرىاوالحالأت،لسيارات

بالقربدولىمطاروهناكلنيجيريا.الأخرىالأجزاءتربط

إكيجا.من

نيجيريا.فيالرئيسيةالصناعيةالمدينةلاجوستعتبر

،المذياعلأجهزةوآخر،للسياراتصناعيمجمعفهناك

وصناعةالنفطوخزن،الأغذيةوصنعتخمير،ومجمعات

.والشموع،والصابون،الأقمشةوإنتاجالفولاذ،

القرنأواخرفيالبرتغاليينالمستعمرينوصولقبل

تعيشيوروباالمسماةالقبائلكانت،الميلاديعشرالخامس

الرئيسيةالسوقلاجوسوكانت.لاجوسالانيسمىفيما

محميةأصبحتوعندماأم،851عامحتىللرقيق

أم861عامإليهالاجوسبريطانياضمتبريطانية

.أم419عامنيجيرياعاصمةوجعلتها

مدينةبناءفيأم089عامالنيجيريةالحكومةوبدأت

محللتحلالبلادوسطمنبالقربأبوجاتسمىجديدة

أبوجاأصبحتام،199ديسمبروفى.لاجوسالعاصمة

لمالحكوميةالدوائربقيةبناءأنإلا.نيجيرياعاصمة

المدينتين.كلامنتدارالبلادوظلتيستكمل

فىتوجد،مجنحةصغيرةحشرةالدمكرلا!حسلأ

معروفة،مؤذيةمنزلية-حشرةوهي.الرطبةالباردةالمناطق

وذيل،طويلاناستشعارقرناولها،فضيأورماديلونذات

الموادتقتاتوهي.الشكلهلبيةرقيقةأجزاءثلاثةمن

.والطعاموالملابمه!،الحائطوأوراق،الكتبمثل،المنشاة



حشويللاا24

انتيالمائيةالحيواناتمجموعةمننوعأياللادحشوي

النهرية،أ!ايدرااحيواناتالمجموعةوتشملأ!ا.أحشاءلا

أجحر،اومراوح،أعلاميةاوالأسماك،الرئويةوالعدارات

شعبةتمث!الحيواناتحمذهو.المرجانياتو،النعمانوشقائق

أيصاتسمى"اللاحشويتسمى(حجيرة)مجموعة

يعيشنوا،!آعشرةنحومنهاويعرف.الجوفمعوي

أجحر.افيمعظمها

وأ،أسطوانةش!4علىاللاحشويجسمايكونوقد

إلىمؤدياأطرافهأحدفىأغماوينفتح.مظلةأو،جرس

علىالخلايامنطبقتانلاحشويوأممل.للهضمتجوي!

غلا!الخارجيةأطبقةاوتمآ.جسمهحدارتشكلانالأقلا

أعضمى.اأخجويفاأصداحليةاالطبقةتبطنبينما،الجسم

تت!صدصسصىرأضةثاأصبقةأ!اأسلاحشوياتامنوكثير

حسماكتصابعلىتساعدأعلاماتشبهصلبةمادة

.الحيوان

ش!طعلىأأ!احشويات،لاالهلاميةوالأسماك

جسمها.منالأسفلاالجانبعلىفمها.مظلةأوجرس،

شكلعلىتبدووالتي،السم!صةجسماحاهشةفيوتتعلة!

الأسماكوتستى.لاسعةخلاياذاتمجسات،حلقة

دحرية.الماءفيالهلامية

علىوجسمه،الإحشوياتام!البحر()زهروالبولب

بقاعطرفيهلأحدملتصقاولعيش.مجوفةأ!عطوانةشكل

أعلى.إلىمجساتهو111منهيمتدالاخروالطرفالبحر،

في،جماعاتفيأومنفرداالحيوانهذايعيمقوقد

وتغدوعنهتنفصلبراعمتكوبتعندتظصمستعمرات

.جديدةحيوانات

زهورمنالنعمانشقائقوالهايدرا،حيواناتتعدر

ومعظمالرئويةأحداراتاأما.شرادىتعيشانتيأجحرا

.مستعمراتفىدعيشاكتيالبوالبمنفهي،المرجاليات

مرحلةبوجودأ!لاحشوياتالعضحياةدورةوتتميز

حيوانويخرج.معامملتيهماأرالبولبمرحلةأوأجحرارئة

ثمبعيدا.وتسبحأخيراتنفصلبولبيةبراعممنالبحررئة

معاسحداننطافا،ويفرزليضاالبحررئةحيوانيضع

لبحرية.الزهوراأص!صين

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

اصحرامروحةاجحراشقائقاجةتهعاأ-سااسا!حةا

الهايدراامرحا!اتهلامىااحهحكا

الحيوالاتهذهأساسا.أطحماايقتاتارحيوأيالا!حم

تتغذىالتيالحيواناتأي،العشبيةالحيواناتتفترلر

العشبيةالحيواناتعددتنظيمفيتسهمأولالتا،لالساتات

يشيركما.الطبيعةتوزانانظر:.الطبيعيأصوازناعلىوتحافظ

وتناقش.الثديياتمنمحموعةإلىأجضااللاحممصطلح

.والكلابالقططبينهاومنأضديياتاهذهالمقالةهده

اللواحممنأنهاعلىتصنفالتيأشديياتالجميع

القاطعةالأسنانمنزوجانولمعظمهاأخمو،اكاملةأنياب

اللواحممىالنسر

يقومحيثاحتحرسةا

فريسته.باصطادسفسه



52ةبحير،جاولاد

المك.حابحيعلىكتحفراتهيئةعلىقاطعةأ!منادولهاالأسود،متلأ!ريةمحموعاتفيتعيمقاللواحممعظم

جماجملهاأنكما،الفكجانبيعلىشفراتهيئةعلى

تصطاداللواحمومعظم.القوةهائلةفكيةوعضلاتثقيلة

وحيواناتالدببةمثلاللواحمبعضوهناكفرائسها.وتقتل

أنواعتشكلبينما،التوتوثمارالفاكهةتأكلالراقون

بالحيواناتتعرفمجموعةآوىوابنالضباعمثلأخرى

ميتة.عليهاتعثرالتيالحيواناتتأكلالتيأي،القمامة

القارةعداالمعمورةجمئأرجاءفياللواحمتعيش

نأإلااليابسةعلىوتعيع!الجزر،وبعضالجنوبيةالقطبية

تقضيالقطبيةوالدببةالماء()ثعلبالقضاعةمثلبعضها

وأوحيدةاللواحممعظموتعيمقالماء.دأخلأوقاتهامعظم

أمثال،الحيوأناتهذهبعضوتعي!.عائليةمجموعاتفي

اللواحموتتراوحأكبر،مجموعاتفي،والذئابالاسود

حوالييزنالذيالضئيلعرسابنبينالحجمحيثمن

منأكثريزنقدالذيالأسمرالدبوبنجم55

كجم.068

وتحفاوت،العامفيواحدةمرةاللواحممعظمتتزاوج

أنواعباختلافمرةكلفيإنجابهايتمالتيالصغارعدد

ينجبقد،المثالسبيلعلىعرسفابن.الحيواناتهذه

أنواعبعضتنجببينما،الواحدةالمرةفيجراءثمانيةنحو

فقط.واحدا)جروأ(ديسماالدببة

لفراءمصدراوالمنكالثعالبمثلاللواحمبعضتعد

مثلاللواحمبعضقتلإلىأحياناالناسبعضويلجأ.ثمينة

تفترسالحيواناتهذهلأنأو،كرياضةوالذئابالثعالب

مواشيهم.

.الثدييات:أيضاأن!

البريالحيوانانظر:.الثديياتالعاشبة،اللاحمة

)التدييات(.العربيةالبلادفي

شمالفيتوجدلادوجابحيرة.لحيرةلادو!جا،

منجزءاوتشكلأوروبا.فيبحيرةأكبروهيروسياغربي

الأبيض.بالبحرالبلطقبحرتربطالتيالقنواتمنظومة

.بطرسبرجشرقيشمالكم64مسافةعلىالبحيرةتقع

2.كمأ30727مساحتهاوتبلغ

مأ049عامحتىفنلندايتبعالبحيرةمنجزءوكان

السوفييتيالاتحادمنجزءاالمائيالممرذلكأصبحعندما

فنلندا.وبينبينهحربنشوبعقب)اسمابق(



قيةللاذا26

!وريافىاللاذقيةمياء

س!صانهاعددبلغسوريا،مدنإحدىاكدف

000091كانوأم،687عامفينسمه142؟...

مساحةم.0591شي004و"أم،81!عامنسمة

نسمة000096س!صانثاوعدد2كم2)792محافظتها

2،اك!انسمة003إلىأحشاشةاترتفعأي،ام889عام

أضي!!اواديبامحتشاءالعرليأس!ا!اافينادرةكثافةوهي

اخشرثوإلى536،و53دأ!رض!خص!إإوتمب!!والدلتا.

حرينيتشر.شرقي536الطولخطمن

صبيعي،ميماءعلي!يصاأموتحرفيأغينيقيوداأسسها

مهماكزامرأ،يام1معوأصبحترميثا،اسمعليهاوأطلقوا

الميلاد،قبلالثانيالألصافيأوغاريتدولةظلفيللتجارة

يقولكمااكتيلوكيإلىمجهوا!لسببا!ممهاتحولثم

.فيلوناليونانيالحاتب

قوادأحدنيكاتور،سلوقيوسالسلوقيالملكعهدوشي

والدته،اسموهولاوديسيااسماتخدتالأكبر،اال!!عكندر

نوعوإنتاجبصنعاشتهرتالروماليقيصريوليوسأياموفي

روما،وجهاءلدىاستحساناأغيأسذياأممتاناقماشمن

اهتمامعلىدليلار.الرومانيةالمواطنةبحقوثأهلهافتمتع

أطرازاعلىأطمصرقوسافيهاأقام!ميفر،سبتيمالإمبراطور

القولرويدعىأطديسةاقلبفيقائماومايزال،الروماني

الرابع.

أ!مامتابنعبادةبقيادةالمسلمونالعربفتحهاقدو

وعرب،م638أهـ،7لسةحمصروافيالأنصاري

الصليبيتانحردبيدسقطتوقد.اللاذقيةليصبحاسمها

عامالأيوجممااالدينصلاخ!واستردها،أم201عام

لاخرقلاوونالسلطانيشرعهاكيمرةالأولأم188

معالنشطةبتجارتهااشتهرت.الصليبي!تأيديمنمرة

ومصر.قبرص

الأعمدةتزاللاكما،الأكروبولاالا،ذقيةآثارومن

القلعتانوكذلك،قائمةباخوسمعبدلقايامنالأربعةا

التلفوقالمغربيجامعشرقيا!شممافيالصليبيتان

حواليمنذمتحففيهااقيموقد.الدينةعرا!شرث

مختلفتمثلالتيالمنطقةآثارامعفماآسسواتعشر

عليها.تعاقبتا!أمحهودا

أدواتوصناعة،الخشبصساعةفيناوتقوم

وطحنالتبهغ،وصناعة،الكهربائيةكاتوالمحر،الألومنيوما

ارخام.وصنعالحبوب

حوضيمأم569عامحديثمرفأفيهاأنشئوقد

وأرصفة،أم،242لطولومكسره!صارا،455مساحته

طن.45).00طاقتهاللغلالوصوايم،أم067طولها

ومنطقةأصسفن،الإصلاح)رصعيف!(مزلقانبهاأنشئكما

تقصدهالتياسمفنعددويتراوح.الترانزيتلتجارةحرة

أكثرالاستيرادويظل.سفينة1،ء.و.1)002بيرسنويا

تصديرتوقفبعدمعيماولاأصادراتامنقيمةروزنا

الشرين.أغرنامنأحشينياتامنتصففيعملئاالحبوب

أوالممطفيأنشئتالتيتشرينجامعةأصلاذقيةاوفي

.حصلياتخمعه!وتحويالعشري!القرنمنالسبعينيات

أمريكىصحفىأم(.1339)885رنغلاردنر،

لاردنركتب.قصيرةهجائيةأعصصمؤأغاب!صنهاشعتهر

الدنيا،الوسطىالطبقةمنأمري!!بلغةقصصمهأشعهر

التهجئةفيوأخطاء،نحويةأخطاءاللغةهدهوتتضمن
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منكثيراوروى،للكلماتالخاطئالفكاهيوالاستعمال

لاردنرأسلوبيسلط.مثقفينأنصافرواةقصصه

للذاتالكافيةغيروالمعرفةالثقافةنقصعلىالأضواء

قصصهأفضلأننفسهالوقتفيونجد،شخصياتهوأنانية

منمجلداتثلاثةأنئلاردنر.ثانويةف!ظهيةروائع

كتبها،كتابا91أصلمنمهارتهعلىتدلالتيالقصص

-قصيرةقصصاتكتبكيفهىالقصصيةومجموعاته

جمعام(؟)269الحبعت!(بمأم29)4نماذجم!

أم(.)929الشمل

بولايةنيليسفيومثقفةغنيةأمعرةفيلاردنرولد

بدألاردنر.فيلمررينجولدهوالكاملاسمه.ميتشيجان

،أم709عامإلىأم509عاممنذصحفيامراسلاعمله

وشيكاغوبوسطنفىأصحفافيوظائفعدةشغلثم

منعالمستوىعلىعمودكتابةإلىقادتهلولس،وسانت

شيكاغولصحيفةالأخباراستيقاظلدىيدعىالأهمية

ومعاهمأم(.919عامإلىأم9)13عاممنتريبيون

جونأم(بم)289العظيمإيلمرمسرحيتيكتابةفىلاردنر

وقصائدموسيقيتينمقطوعتينقدمكماأم(.)929مون

الموسيقيين.منعددإلىالغنائيالشعرمن

رياديةشخصيةام(.859-1)229!يليب،لاركن

الشعرعلىسيطرتأضياللرومانسيةالمضادةالحركةفى

المسيطروالموضوع،العشرينالقرنأوامعطفيالإنجليزي

آليا،إرشادهأسيئمجتمععنالشاعرعزثةهوأعمالهعلى

.تغييرهالشاعرولايستطيع

الشمالسفينةهيللشاعرقصائدمجموعةأول

الدقيقةالملاحظةمنخصائصتعرضالتيأم(،9)45

هذهطوربالأمور.الجزمإلىميالةغيرأسلوبيةو!عيطرة

أعراسأم(،)559غيرهمنالأقلانحدوعفيالخصائص

غنى.أوشدةأكثرمجازيارمزالتحدثام()165ويتسن

للشعر.الملكةميداليةأم659عاممئفي

الشعرمنمجموعفنالأخيرةلاركنأعمالتتضمن

المطلوبةالكتابةأم(،)839النوافذالعاليةهما

صحفية.وكتاباتمقال!تمجموعةوهيأم()849

أكسفورد.جامعةفيودرسكوفنتريفىلاركنولد

عدد،الشماليةأيرلندافيمحليحكمذاتمنطقةلارلى

المدينةلارنمرفأفيتتمركز.نسمة028.92لممكانها

المقاطعةفإنالإقليماشرقفيلموقعهاونظرا.الصناعية

المنطقةفيكثيرةوتلالمنخفضساحلىشريطمنتتألف

ويزرعون،التلالعلىالخرافالمزارعونويربي.الداخلية

النهريةالمعدياتتمر.الساحليةالمنطقةفيالزراعيةالمحاصيل

وجالويدمفريزإلىنريانكايرومنسترنراير،إلىلارنمن

وتضمإنجلترا.فىلانكشايرفيفليتوودوإلىأسم!شتلندا،في

منتجعانوهماماغيوجزيرةكارنلوفلارنمنطقة

والنسيجية.الهندسيةالمنتجاتلارنوتنتج،ساحليان

فيللبيتالحارسانالروحانليئاتيسولاريس

نأيعتقدونالرومانيونوكان،القديمةالوثنيةروماديانة

أما،البيتمؤونةبيناتيسيحميتحرسها.روحاأسرةلكل

هذاوسادالأجداد،أحدروحأنهيعتقدفكانلاريس

للمنزلوكان.المسيحميلادقبلالأخيرالقرنفيالاعتقاد

لشابينتمثالينالروحانهذانوكان،حارسانروحان

خزانةفييحفظانوكانا.والقلنسوةالرومانيالرداءيلبسان

يرسمانأوكانا،المدخلقاعةفيلاراريومتدعىمقد!ة

وجبةبعدلهماالقرابينتقدمالعائلةوكانتالجدار.على

الرومانيةالمدنفيالبيوتمنصفلكلوكانالمساء،

الأرواحهذهيبجلونالرومانوكان،دهالختصعونالحراس

منالثالثفييقامأسذياكومبيتاليامهرجانفىالحارسة

بهاالخاصةالحارسةأرواحهاأيضالروماوكانيناير.

الأعداء.منلتحميها

فيوردكماالثانيجونروايةحسبلاراروس

موتهبعدإحياؤهتم.بيثانيومارثالماريأخاكان،الإنجيل

وقد.السلامعليه،عيسىيدعلىاللهبإذنأيامبأربعة

وروبرت،تنيسوناللوردالإنجليزيانالشاعرانضمن

الكاتبكتبكماقصائدهما.فيالقصةهذهبراونينج

فمحكمسرحيةأونيليوجينالأمري!يمالمسرحي

.الحياةإلىعودتهبعدلازاروسعنام(29)7لازارولر

القديسجماعة.القديسجماعةلازروس،

أنشئتوالممرضاتللفرساننصرانيةدينيةمنظمةلازروس

الرسمى:اسمهاكانأم،012عامنحوالقدسفي

أسست.لازروسللقديسالاستشفائيةالعسكريةالطريقة

ثم،بخاصةبالجذامالمصابنمستشفياتلإدارةالويقة

العقيدةنشرإلىبالإضافةالنصمارى،الحجاجلمساعدة

،أم253عاملأوروبانشاطاتهاالطريقةنقلت.النصرانية

باريسمنتتخذ،شرفيةمنظمةباعتبارهااليوموتستمر

لها.قاعدة

-أزرق،التزيينلأغراضيستعملحجراللارورد

معدنوهواللازوريتمنرئيسىبشكليتكون،سماوي

والأكسجينواسمليكونوالألومنيومالصوديوممنمؤلف

مثلمعادنعلىاللازوردأحجارمعظمتحتوي.والكبريت

صغيرةك!يةوتساعد،والصوداليتوالبيرايتالكالسيت
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كمااللازورد،حجرأ،أصاتعرفشيالأصفرالبيريتمن

اللازورد.قيمةمنعموماالأبيضأسسيتأممااجودويقلل

جبالفياللازوردمنضخمةكمياتوجدتلقد

منالغربيالحنوبيفأ!ااوفي،أفغانستانفيهندوكوش

روسسيا.فيبايكالبحيرة

أغ!ديمةاأعصورامندالمجوهراتفياللازوردا!حتعمل

خلالمصرحكمأ!ذياعئأمونتوتالملكقبرويحتوي

منالمصنوعةالأشياءمنعديدعلىو.معشرالرابمالقرن

للازوردلأنالقدماءاعتقدقدرواللازورد.الذهب

بالحليب،ويمزجونهالحجريسحقونفكانوا،طبيةخصائص

سحة!وقد.أخقرحاتارللبثورطلاءيستعم!!المزيجوكان

صبغهورالا،زورديالصباعلإنتاخيومذاتاللازورد

للرسما.ا!شعملأزرت

.الجوهرة:أيضانظرا

أصبيبأ(.أ006-)1866وليمجيسيلارير،

ففيالصفراء.الحمىم!صاشحةفيبنشاطهاشتهر،أمريكي

وع!!بكوبا.هافانافيالصفراءالحمىتفشتاأ009عام

ريد،وولترومعهالصفراء،الحمىهيئةفيعضوالازير

بدراسةليقوموا،أعرامونتيوأريستيديس،كارولوجيمس

وراءالبعوضةلسعةأنالأربعةاالرجالأثبتوقد.المرض

كوبافيبتجاربهمقيامهماوأثناءأصفراء.االحمىانتقال

للمرض!،حاملةبعوضةللسعةنفسهكارولأخضع

أحسعته-فقدا،زيرأما.شفيثمالصفراء،بالحمىوأصيب

أ!سفراء.ابالحمىوماتأطمرضرحاملةبعوضة-صدفة

فيأ،زيروأ!د.الرص!علىذالسيص!إتمتبقليلموتهوبعد

ميوتخرج،الأمري!صةاالمتحدةبالولاياتبماريلاندبالتيمور

الطب.فيحصلومبياكلية

بالودلاياتنيفاداولايةفيمدينةأكبهر!ياسلاس

نسمة.592258!مكانهاعدد.الأمريكيةالمتحدة

لوصفهاوتصنفزائر،مليون13سعنوياالمدينةتجتذب

لاسوتقع.المتحدةالولاياتفيرئيسياسياحياكزامر

الشرقية.الجنوبيةالولايةزاويةفيفيجاس

علىقطهارمحطةأضكونشيجاسلالرمدينةأنشئت

وتقع،الماسفيكاتحادحديدبس!!الانيعرفماطريق

خصبة.معشبةأرضعلىالمدينة

الحربخلالالجويةللقواتليليعرقاعدةفيهاأنشئت

أم(.459-1)939الثانيةالعالمية

سكانها.عددبالص!تالتيبتإقليمعاصمةلاسا

مقدسة.المدينةمعابدالتيبتيونويعتبر،نسمة866.501

الزعيمالاما،الدالايأم959عامحتىلاسمافيعاش

للرآ!قراصا!.ايديمةات!راجاعاحسحصلاساليلوتالاقمر

عامعليهاالتيوعيةا!حيناظشيوةا،ما،أطدا!،يااطتيتحىاشر

متحرو.الآداومو.م6591

ذهبالسنةتلكففي.الممفيوحاكمهاأطتيجتالروحي

فاشلةثورةبعد،أتباعهمن!عضمأ!ند،افيمنفاهإلى

،أم409عاموحتى.الصينيينأحشيوعي!تاضدالتيبتفي

أحياناتدعىالتيلاسا،دخولمنممموع!تبيونالأقروشاد

أط!مدسة(.)1المحرمةاطديسة

فيالبحرمعطحفولى.7953ارتفاععلىلاساتتمع

ثانيةهير.الشرقيةالجسوبيةأضيبتاكأأعما،يا،اا!جبا

ترتفعالتيبوليفيا،فيلابازلعدارتفاعاالعالمفيعاصمة

الجوانبملتحمةمدينةولاساالبحر.سطحفوقم.0663

مبنية،تجاريةومحلاتبيوتوذات،شديدةبدرجة

ومعابدأديرةعدةالمدينةوفيأطوب(.)اوالآجربالحجر

لاالتىالمنخفضةالمستويةالسطوحفيهاالدورعلىوتغلب

بالزيت،المطليالورقنوافذهافيويعستعملفيها.مداخن

الثلاثة)الأدوار(أطوابقاذوبوتالاقصرأما.الزجاجبدل

اليوموهوخارجها.منالمدينةفوقفيشصبعشر،

لحكومةومركزامعبدا،قبلمرا!متخدموقد،متحف

لاما.أ!دالايمتمراو،أخيبتا

ضدالعرقيالتعصبالغربفيتعنيلفظةالاسامية

أصلإلىالرجوعإنإذ،دقيقغيرتعبيروهواليهود،

الناطقةالشعوبكلتعنيأنهايب!ت،الساميينكلمة

الجماعاتمنوغيرهمالعربفيهمبما،الساميةلاللغات

شطح!أورو!طوالتهيية.السا!ون:نظرا.اليهوديةغير
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التىالوحيدةالساميةالسلالةكانوااليهودأنسببها

البلدانفىألاضطهادنالهمماوكثيرا.أوروباسكنت

باللائمةالنصارىبعضوألقى.النصرانيةالأغلبيةذات

ماإليهمويعزى،عيسىمقتلفىلتسببهماليهودعلى

بسبب،واضطراباتقلاقلمنالمجتمعاتينتاب

التجاريةالفعالياتمختلففيالوأسعةنشاطاتهم

وغيرها.والاقتصادية

منكثيرفياليهودعلىخاصةضرائبفرضتوقد

علىأجبرواكما،الوسطىالعصورخلالالأوروبيةالبلدان

بهم،خاصةأزياءاتخاذوعلى،معزولةمناطقفياسحكن

كذلكومنعوا.لتمييزهميلبسونهماعلىشماراتوضعأو

ونفي.المهنببعضألاشتغالومنالأراضىامتلاكمن

عامفىأسبانياقامتفقدبمالبلدانبعضمنمنهمكثير

يعيشونكانواأنبعدأراضيهاحارجاليهودبطردام294

المسلمينالعربحكمتحتدينيةوحريةوسلامأمانفي

.المؤرخونبذلكيشهدكماأسبانيا،فى

القرنأواخرفياللاساميةلتعبيراستعمالأولكان

الكثرةتعصبأنعلىدلالةذاتصيغةوهىعشر.التاسع

علىوليساليهود،ضدعرقيأساسعلىمبنىالناسمن

والمجرالنمسامنبكلأحزابقامتوقد.ديخىأساس

ومعادأةاضطهادعلىالسياسيةأهدافهاتركزتوألمانيا

عواملإلىلالإضافةالاضطهاد،ذلكوأدى.السامية

الصهيونية،باسمعرفتيهوديةحركةظهورإلى،أخرى

فلسطين.فىلليهودوطنإقامةإلىالصهيونيونوتطلع

الصهيونية.انظر:

السلطةمقاليدهتلرأدولفالنازيالزعيمتسلموعندما

توجهاالساميةمعاداةجعل،أم339عامفيألمانيافى

اليهودبمنعألمانياحكومةفقامت.لحكومتهرسمياسياسيا

إلىبهمودفعت،ممتلكاتهموصادرت،الموأطنةحقمن

إلىالتاريخيةالمصادرمنقلةوتشير.الاعتقالمعسكرات

العالميةالحربأثناءاليهودمنعدداقتلواقدالنازيينأن

.أم49ءعامفيالثانية

وأ،اللاساميةفكرةترويجعلىالصهيونيةعملتوقد

ومعلوم.الغربيةالدولعطفواستدرارالساص!،معاداة

أ!ربالأن،المغالطةمنالفكرةهذهعليهتنطويمابداهة

.ساميونأنفسهم

العنصرية،الجيتوبم،الجماعيةالإبادةأيضا:انظر

اليهود.،الاعتقالمعسكر

مهندس(.-م4191)دليسالسير،لاسدون

فيهابماالمتعددةبأبنيتهشهرةحققبريطانيمعماري

،الجامعاتوأبنيةوالمحلاتوالطوابقالإلممكانمشروعات

والشققبلندنمشراندفيروبينسونبيترمخزنصمم

فيتزوليموكليةبلندنجيمسسانتمنطقةفيالفخمة

منوجزءاالقومىوالمسرحأنجلياإيستوجامعةبكمبردج

.بلندنالبنكتوسيع

وكان،الحديثةالمعماريةالمدرسةإلىلاسدونينتمى

بالمعماريبعيدحدإلىمتأثراالمهنيةحياتهبدايةفي

أبنيةأشهرمنعديدبنيوقدكوربوسيير،ليالسويسري

القومى.المسرحمثلبالإسمنتلاسدون

مدرسةفيوتعلملندنفيلاسدونلويسدينيص!ولد

العالميةالحربخلالوعمل،المعماريةالجمعيةوفيرجبي

وبدأ.الملكيينالمهندلممينمعأم(1549)939الثانية

عاميفيوشغلأم069عامالمعماريعملهلاسدون

فيالمعماريةالهندسةأستاذمنصبأم639وأم629

.أم769عامفيفارسرتبةإلىورفعليدز،جامعة

الوحة(بمالتشكيلىالتصويرانظر:.مغارةلاسكو،

(.)جدولالكهف

أم(.059-)3918جوزيفهاروللى،لاسكي

فيقيادياوعضوامربياصيتهذأع،بريطانىوسياسىعالم

إلىءعام4191عاممنلاسكيحاضر.العمالحزب

الأمريكية،المتحدةوالولاياتكنداجامعاتفي0291

2691بينماالفترةفيلندنجامعةفيودرس

لحزبالتنفيذيةاللجنةفيلاسكيوعملأم،59و.

هيكتباألفكماأم،949لعامأم369منالعمال

الأمريكيةالديمقراطيةأم(،)049الأمريكيةالرئاسة

أم(.)489

أكسفورد.جامعةفيودرسمانشسترفيلاسكيولد

الطبيب(،ا!ودى)التطوراتالراديوانظر:.اللاسلكي

.خدماتالطائر،

راديويوإرسالاستقبالجهازا!مياللاسلكي

لدواساتدائمتدويرمنتتولدبطاقةيعمل،بلوريبتحكم

.أيدعىأسترالىمهندساخترعه.بقدميهالعامليحركها

العشرين،القرنمنالعشرينياتأوائلفيتريجرألفريد

المنعزلةالمحطاتبينللاتصالورخيصةبسيطةأداةليوفر

الملكيةالطائرالطبيبلخدماتالطبيةوالقواعد

لأيحاجةفيالتشغيلعامليكنولم.الأسترالية

النماذجاحتاجتوإنالجهاز،لاستعمالتقنيةمهارات

،مورسانظر:موردر.إشاراتمعرفةإلىالجهازمنالمبكرة

فأصسبحللكتابةمورسآلةبتطويرتريجرقاموقد.إشارات

.مورسحروفبواسطةالإرسالإتمامممكنا



اللافا03

لحمم.ا:نظرا.لمحاللاا

فرنسي،!ياسيم(.1645-)1883بييرلالمحال

-1)939الثانيةأعاطيةاالحربخا!أ!أطانالأامعتعاون

مأ064مايوشيلفهـكساألمادالأاغزووبعدأم(.645

ح!صمةفيمنصباشع!!قدراع!ا.بالاستسا،ملافالطالب

عهدفيفرسماأ!زراءرئيسابيتانهريوحلففيشي

عامفيألمانيااممتسلامبعدر.أم429أبريلفيشيشي

وأدينأغرنسيةاالح!صمةإلىأ!لافاتمأم459

يومفيالانتحارلآمحاوالسمتجرعر.العظمىبالخيانة

باشصاصر.رمياوأعدم،إنعاشهاوأممن،إعدامه

فيدرسرفرنسا.حموتأوفيرنمسطقةفىلافالولد

عضواقيإنتحابهأم419اعافيو.باريص!وأجونجامعات

تجمهلدألىا،و1أحا!يةاالحربولعد،أضوا!امجلسفي

فيمناصىعدغلثمغاوقد.السيالمسةا!مجاشييلمع

عامشير.هـهـت!تأصرراءارئيص!منصبوشعغ!!الوزارة

اتفافج!فيأطورراءرئيسابصعفتهشاركمأ359

ل!براموبريطانيافرنسال!تالتفاوضراقترخر،لا!ال-هور

قامأم389عاموفيوإثيوبيا.إيطاليال!تصلحمعاهدة

مرجزءاألمانياأبإعطاء،تميواتفاقيةبمساندة

لقا(.)ساتشيحوسعلوفاكيا

م(.4831-751)7ديالمركيز،لافاييت

الأمتقا،ا!احربصىشاركفرنسيدولةورح!جندي

أضوهـ3امنالأهضاالمراحافيبارزاقائداحطنالأمري!جة،

في6أ!يرتحوكأشافيناكشيأ،فاييتولد.الفرنسية

فرصةبكونهاالأمري!صةابالثورةرحب.أم757سحبتمبهر

فاشترىبريطانيا.ضدبالقتاليالسم!مجدهأضحقيهق

مجموعةمع،أم777العامفيأمريكافيوهبطممفيمة

أشعهروبعدم771!عامأواشلفير.الغامرينالجخودمن

إلىفرحلافاييتدريطانيا.علىالحر!فركساأعلنتقليلة

غزوإلىالانضمامفييأم!!وكانبطلا.واعتبرموطمه

،أم078عامأبرللوفي.ذأ!كيحدثلمأنهإلأبريطانيا،

الجيمشفيأ!اءبرتبةضابصاأمنصبهإلىلاشاييتعاد

أمريكيةقوةلافاستقادأم،781عاموفيالأمرير.

الأسطولامعتتتعاهصالتفرجينياولايةفيصغيرة

بريطانيجيشإرعامعلىوعمل،واشنص!إومعالفرنسي

مديسةفيالا!حتسلامعلىكورنواليستشارشلقيادةكبير

.ونيورحشا

فيفرنساإلىعادعندماعالميابطلال!فاليتوأصبح

وإصلاحالتجارةقضايافياكغمسآ.أم782عام

ولم.للبروتستانتالدينيةوالحريةالعبيدوتحريرالضريبة

لإرسال!رنساوأقع.الأمريكيةاأضورةافيساعدلافالتالمركيز

الاستقلالحققتالتيالمفاوصاتشساعد5عس!-هـية،مساعدة

الأمريخكي.ا

الأحداثاندلعتعندمابالبلاطبممصسهأضضحيةافييتردد

وكان.الليبراليةبالأفكارإيماناالفرنسيةأضورةاإلىأدتاشتي

بوصفهفرنسافيالشخصمياتأقوى!تواحداأ،فا!ت

إلىأم978عاممنللفترةالجديدأصنيأءاالححرس!قائدا

السلطةعلىبالا!عتحواذيؤمنل!اأكهأ،إأم،761عام

يدحومتمعالعملفيراغباي!شول!ا.لنفحسهأسحياسيةا

أنطوانيتماريالملكةوا!شاءتوالمقتدر.الفاسدميرابو

نأعلىالموتتفضلإنها:وقالت.لافاييتمنوحاشيتها

لافاييت.السيدينقذها

الضروريمنبأنهلافاستوجدأجةاراديكاوبانتشار

أم197عامصجفوبحلول.الجماهيريالعنفقمع

والنبلاءشععبهقبلمنمكروهانفسهووجد.شعبيتهتلاشت

،أم197عامدستوروتطيقنفاذوبعد.أجا،طاوأ!سابق!!ا

اندلعتوعندما.مؤقتلشكلأسسياسةامنلاشاييتتقاعد

قواتقيادةتولىأم،297عامشينيارجصاأفسدالحرب

الجبهةولانهيارببلجيكا.الانالمكلهـوفةأطنطقةافيعسكرية

دونالداخلفياليعاقبةراديكاليةقمعحاولأحسكريةا

خارجإلىهرب،بالخيانةاتهامهوبعد.نجاحأيتحقية!

عامفىعليهالقبض!الممساويةالسلطاتأسقتفأالبلاد.

نابليونتحقيقبعدمعراحهأطلقحتىوسجنته،أم297

.أم797عامشيل!نتصاراته
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فيعضوالافا!تانتخابتمنابليونحكمظلوفي

أسهماالنوابمجلعم!رئيسنوابوكأحد.النوابمجلس

بعدالتانيةللمرةالعرشعننابليونتنازلعمليةفيلافاييت

إلىأم581عاممنالرجعيةالفترةوعداواترلو.معركة

استمرأم827عامإلىأم482عامومنأم817عام

أصئمحورثم.النوابمجلسفيمنصبهفيلافاييت

المصالحعنودافع.بوربوناللملوكالليبراليةالمقاومة

فيوالإصلاحالاستقلالقضيةأجلمنوقاتل،الأمريكية

وجمهورياتوبولنداوإيطالياوالبرتغالوأممبانياأليونان

مرةلافاستأصبحأم083عاموفي.الجنوبيةأمري!!ا

.بوربونآلعرشإلحمقاطإلىأدتلتورةزعيماأخرى

لافاييترفض،أخرىمرةالوطنيللحرسقائداوبوصفه

وبدلآ.الجديدةللجمهوريةرئيعمئاليكونالشعبيالمطلب

دستورئاملكافيليبلويستنصيبفيساعدذلكمن

بدأإذهذا،قرارهعلىذلكبعدندملافا!تأنإلاللبلاد.

فرنسا.فينقيةجمهوريةقيامإلىيتطلعوفاتهقبيل

عظاموتدعى.الفقريالعمودعديمحيواناللا!ثاري

لهاالتيالحيواناتتسمىبينما،فقراتالفقريالعمود

معروفنوعمليونمنأكثروهناك.فقارياتفقريةأعمدة

.الفقارياتمننوع04و...وحوالي،اللافقارياتمن

منكبيرعددعلىاللافقارياتطائفةتشتمل

عدةإلىقسمتولذا،مختلفةأشكالآتتخذ،الحيوانات

الشعبتدعىألمجموعاتوهذه.رئيسيةمجموعات

مسامذاتحيواناتتضمالثقبياتفشعبة.الحيوانية

حيواناتوتشملاللواسعوهناك.بالإسفنجياتتعرف

الهايدرامثل)الجوفمعويات(،اللاحشوياتتسمى

النعمانوشعقائق،البرتغاليوالمحارب،الهلاميوالسمك

بعضبامتلاكهااللاحشوياتوتتميز.والمرجان،البحرية

خيطة.حويصلاتتسمىالتيالخاصةاللاسعةالأعضاء

الأجسامذاتالديدانوتشمل،المسطحةالديدانوهناك

والدودةالكبد،وطفيليات،المرققةالدودةمثل،المسطحة

إليهاتنتميالتيالشعبةوهي،الخيطياتوهناك.الشريطية

الحرقفية،والدودةالأسكارس،مثل،الأسطوانيةالديدان

الخنزيرودودة،الماصةالأمعاءودودة،المعدةوديدان

منمؤلفةأجسامهاديداناالحلقياتوتشمل.المستديرة

العاديةالأرضدودةالمجموعةهذهإلىوتنتمي.حلقات

والعلق.الرمللمودودة

الحيما!اتمنج!موعةو!الجلد،دفذياتوهناك

وخيارالبحر،وقنفذالبحر،نجممثل،خارجيةأشوأكذات

منالرخوياتشععبةوتتألفالبحر.وزنبقةالبحر،

عادةلهاطريةأجسامذاتوهي،الرخويةالحيوانات

الحلزونالمجموعةهذهإلىوينتمي.كلسيةأصداف

المروحيوالمحاروالمحارالصدفيوالحلزونالعريانوالحلزون

الشعبأكبرا!لفصلياتوتعتبروالحبار.والأخطبوط

الحيواناتمنوتتألف.الأنواعتعددناحيةمنالحيوانية

منخارجيعظميهيكلولها،المفصليةالأرجلذات

والعناكبالحشراتوتضمغالبا.الدرعيشبهالكيتين،

.والروبيانالسلطعونالبحروجراد

منبنيةذاتحيوأناتمنالحبلياتشعبةوتتألف

تدعمها.الظهرفىغضاريفذاتأومانوعاصلبةالعظم

منغضروفيقضيبلهالحيواناتهذهمنالأدنىوالنوع

النوعأما.اللافقارياتمنويعد،ظهرهفيواحدةقطعة

فقرتين.إلىمقسمفقريعمودفلهالحبلياتمنالأرقى

.الفقارياتمنيعدالحيوانيالنوعوهذا

الويقةتحديدالأحياءعلمفىأمئالدرالمحاتومن

منننتقلحالماالمتشابهةوالوظائفالبنىفيهاتتطورالتي

كلها.الحيوانيةالمملكةامتدادعلىآخرإلىحيوان

منبدءاالختلفةالحيواناتأنواعيدرسالذيفالشخص

نأيستطيعالفقارياتأرقىإلىاللافقارياتأنواعأدنى

تعقيداتصئأكثرالمتشابهةوالفعالياتالبنىأنيلاحظ

نظريةروادواعتمدالعليا.إلىالدنياالمجموعاتمنانطلاقا

نظريتهم.تأكيدفيالملاحظاتهذهعلىوالارتقاءالنشوء

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

الرخوياتالحشرةال!سفسج

يرلفقااالطحلبيالحيوادأمفيوكسس

الحلدالقنمديالمفصليالحيوالىالأوليات

اللاحشويالدودةالعصبىالجهاز

الحبلى

.الأسماكان!:.للافكياتا

لفلز.ا:نظرا.فلزللاا

ام(.497-)1743لورانأنطوانلافوازيه،

قام.الحدشةالكيمياءمؤسسوهو،فرنسيكيميائي

التفاعلاتفيتدخلالتىالموادأوزانبقياسلافوازيه

التيالتجاربمنسلسلةبدأأم772عاموفي.الكيميائية

الاحتراقأنا!شنتجوقد.الاحتراقطبيعةبوضوحأظ!ت

الاكتشافحديثبغازالاشتعالسريعةمادةاتحادعننابخ

فىاكتشافاتهلافوأزيهنشر.الأكسجيناسمعليهأطلئ

أم(.)978الكيمياءفىأولىبحثكتابه

الفرنسيوالرياضيمإلفلكيبالاشتراك،لافوازيهقام

عندالتنفمي!علىتجارببإجراء،لابلاس!ميمونبيير

بينتشابهوجوددراستهماأثبتتوقد.الحيوانات
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تحريعرصعشر،اضاص!اا!مرلىاديضنسىشيحيافط،لافوازيهلورانأنطوان

فىتحدثانتيأحملياتواأحامةاال!صميائيةالتفاعلات

أساساأأخحار!اهدهوضعتوقد.الحيةالكائنات

أيضاألافوازيهساهمصما.الحيويهبالكيمياءالانالمعروف

تركيبها.كلىبماءالحيميائيةالموادلتسميةنظامتطويرفي

.الانحتىمعروفاالنظامهذازالوما

وتطورممتازا،تعليماوتلقى،باريسفيلافوازيهوأسد

تموقدالكيمياءوخاصةالعلومفروعبحميعاهتماملديه

.أم768عامفيالفرنسيالعلوملمجمعانتخابه

زعماءيدعلىأم397عامفيلافوازيهاعتقالتم

فيشريكاكانعديدةبسنواتذلكوقبل.أغرنسيةاالثورة

مناشغموعلى.مةلروالضرائببحمعقامتمؤسسة

فيتورطهبسببفرسماأعداءمعبالتآمرأدينفقد،إنجازاته

بالمتمصلة.إعدامهوقي،الضرائبجمع

مهرباكانأ؟م(.826-أ؟078)جادلالمحيت،

مأ081عاموفينيوأورليانز.فييقيمأمريكيا،وقرصانا

جزيرةفيمقرها،أغانوناعنخارجةلعصالةزعيماأص!ت

لالاششراكقاد.الم!صمسيكخليجفيباراتاريامرهشأفيتيري

الألمحبانيةالسفنوهاج!ااسمفنمنأمعطولآبييرمممقيقه

وسطدولأعلامترشع!مفنهو!!انت.الخليجفيوالمحايدة

مأ318عاموفي.أسبانياضدالثائرةأمريكا،وجنوب

الحديتة.للكي!ياءمؤسهمالافواريهيعتبرا!واء.اثيصترالإتاتلته

ماليةحائزةكليبورنوليملويزيانالايةوصمحاحصص

لافيت.علىيقبضلمنأمري!!،دهـأ،ر005متمدارها

مبلغ-سلطتهأوجفيوهو-لافيتحصص!بالمقابل

وفشلتالمذكور.الحاكمبرأسيأتيهلمندولار،0051

ومحاكمته.لافيتعلىللقبضالجهودكل

ضدحربفيالإنجليزكانام481عاموفي

03مقدارهاماليةجائزةعليهفعرضوا،المتحدةالولايات

قبطانلقبومنحهعنهوالعفوأمريكيدولارألف

فرفضأورليانز،نيومهاجمةفيساعدهمماإذا،بحري

الإنجليزبخططعلما،المتحدةالولاياتحكومةوأحاط

علىالباراتاريافيالمهربينمنعصابتهخدماتوعرض

أندروالجنرالمعلافيتوقاتل.أطتحدةاالولايات

أم581يناير8فيأورليانزنيومعركةفيحا!صسود

وقامت.ماديسونجيمسالرئيسقبلم!العفوومنح

باراتاريا،فيالتجمإلمشبوهبتدميرالأمريكيةالقوات

ببناءقاموهناك.جالفستونجزيرةإلىلافيتفانتقل

ونصب،القرصنةإلىعادثم،كامبيشيسميتمدينة

.الجزيرةعلىحاكمانفسه

حملةبإرسالام821عامفيالمتحدةالولاياتقامت

بالإغارةقيامهبعد،للقرصنةجالفستونمستعمرةلتدمير

الأمريكيةالسفنإحدىومهاجمتهلويزياناولايةعلى
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قبلفقد،وشجاعتهوغطرستهزهوهمنوبالرغموإغراقها.

ويعتقدوأبحر.مدينتهفيالناروأشعلهدوءبكلالهزيمة

فيأو،يوكاتانفيالمنفىفيإماماتأنهالمؤرخينمعظم

فرنسا.فيلافيتجانولد.المعركة

-)1845ألفونسلويستشارلزلافيران،

الطفيلياكتشف،الفرنسيالجيشفىجراحأم(.229

معرفةفيأخرىبمساهماتقامكماللملاريا.المسبب

عامالطبفينوبلجائزةنالوقد.المداريةالأمراض

علىأم088عامالجزائرفيلافيرانتعرف.أم709

أقتنعوقد.المرضبهذاالمصابينالجنوددمفيالملارياطفيلي

دورايؤديالبعوضبأنأم884عاممنمبكروقتفى

عدةوصفأم298عاموفى.المرضنشرفيمهما

مرضتسببالتيالطفيلياتوهيالمثقبياتمنسلالات

.النوم

عسكرياجراحاطبيئاوعمل،باريسفيلافيرانولد

وأصبح،م7091عامالجيعقمنتقاعدوقدعاما.92لمدة

باريس.فيباستيربمعهدالفخريةللخدمةمديرا

رسامأم(.149-851)6جونالسيرلافيري،

رسومه:أشهربينومنللنساء.برسومهاشتهر،أيرلندي

ولد.سكتشنجلافيريوالسيدةبوريلماريالآنسة

فيومصوررساميدعلىوتتل!ذ،بلفاستفيلافيري

بلندنجلاسجوفيالفندرسبعدوفيماجلاسجو.

وباريس.

رئيناعملأم(.879-1)229رينيهلافيسك،

.أم859إلى7691منالكنديةكويبكولايةلوزراء

جعلتستهدفالتي،كويبكأنفصالييحركةزعيمكان

مأ859عامفي.مستقلةدولةبالفرنسيةالناطقةكويبك

الانفصالبدلاقتصاديا،نموالافيسكحكومةحققت

كويبك.أجلمنالرئيسيهدفهاكانالذي

5691عاممنوعملنيوكارليل.فيلافيسكولد

العامةالشؤونعنتلفازيلبرنامجمقدمام9591إلى

عملأم،079إلى0691عامومننظر.وجهةبعنوان

مناصبعدةوشغل،لكويبكالتضريعيةالهيئةفيلافيسك

انفصالية،مجموعةأم679عاملافيسكأمس!.وزارية

يشكللكي،أم689عامكاثلةمجموعةفيهاودمج

،الفترةتلكفى.سياسيحزبوهو،الكويبكيالحزب

يمكنأنيستطيعوحدهالاستقلالأنلافيسكاعتقد

تمييزااعتبرهماين!وأناقتصادها،فيالتحكممنكويبك

بالفرنسية.الناطقينللكويبكيينمعادياوالأجرالعملفي

والأمريكيون،بالإنجليزيةالناطقونالكنديونمارسلقد

كويبك.اقتصادعلىاسميطرة

علىبالسيطرةالكويبكيالحزبفازأم769عامفي

وزراء،رئيسلافيسكأصبح.كويبكفيالتشريعيةالهيئة

وفي.كويبكمقاطعةاستقلالإلىسيسعىأنهوأعلن

نأشأنهمنكاناقتراحاالمقاطعةناخبورفض،ام089

منالكنديةالحكومةمعالتفاوضسلطةلافيسكيعطي

لافيسكتأكيدأدىام859عاموفي.الاستقلالأجل

وإلى،الكويبكيالحزبانقسامإلىالاقتصاديةالتنميةعلى

السنة.تلكمنلاحقوقتفي،الحزبزعامةمناستقالته

التواع.ولادةالحزاز؟،البشريالتكاثرانو:.اللاقحة

.(هـ-ا053،-م1391)جوزيفلاقو،

لحركةزعيفاكان،سودانيجنوبيوزعيمجيشضابط

علىتمردتحركةو!ط،السودانجنوبفيالأولىأنيانيا

حتىتمردهافيواستمرتام،559عامالمركزيةالسلطة

السابقالسودانىالرئيسمعأباباأديساتفاقيةإلىتوصلت

الإمبراطوررعايةتحت،أم729عامنميريجعفر

اللواءعمل.العالميالكنائسومجلسهيلاسيلاسي

ثمالسودانيالجيم!فيالجنوبيةللقيادةقائدالاقوجوزيف

لرئيسونائباالسودانجنوبفيالإقليميةللحكومةرئيسا

بعثتهمقرفيللسوداندائمامندوباعملكما.الجمهورية

فيمتجولسفيرمنصبالانيشغل.المتحدةالأمفي

.لندنفيحالياويقيمالسودانيةالخارجيةوزارة

منح؟أجلهمننحاربالذيما:الأنيانيا:كتابله

العربية.السياسيةالأحزابانظر:.النيلينوسام

قشورمنيتكونسائلالشيلاكأوالمصفىالاك

الورنيش.فيوتستخدمالكحولفيإذابتهاتمتراتينجية

المسماةاللزجةللمادةالمجففةالصورةعنعبارةوالقشور

محلولفيالمصفىاللاكيوضعوعندما.لاكرأتينج

المصفىاللاكوقشورلامعا.راسبايتركفإنهمختبر،

نأيمكنولكنه.محمرةأوبرتقاليةصفراء،تكونالراتينجية

أيضاالمصفىاللاكيستخدمكما.الأبيضإلىلونهيتحول

وموادالبناء،موادوفي،الطاعةوأحبار،الحلوىصناعةفي

ال!ب.فييستخدمكما،التصليب

الراتينج.بماللكطلاءبمالورنيش:أيضاانظر

الجزرمنمجموعةلاكاديفجزر!جرر.،دلصلاول

وتبلغالهند.ساحلغربىشمالالواقعةالصغيرةالمرجانية

منجزءاوتشكل،العرببحرفي2كما8نحومساحتها

لاكاديفجزرباسمسابقاالمعروفلكشادويبإقليمأتحاد
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المذكورالاتحادإقليممساحةوتبا.وأمينديفيوميينكوي

لعيش.نسمة006/51قرابةالسكانوعدد2كم32نحو

ويعيش،لاكاديف!جزرفيالإقليمفيالسكانمعظم

أمينديفي.جزرفيالباقون

أنهمإلا،المالايالاملغةالجزرأهاليمعظميتحدث

قماشاالنساءوتصنع.مختلفةعربيةقبائلإلىينتسبون

ويصئكوير.يسمىالهندجوزقشرةمنمرنانسيجيا

ويقايضونالحزر.فىالتجارةويمتهنون،الزوارقالرجال

جوزقمثحصخيوطمنالمصنوعةوالأقمشةالهندجوزلب

الرئيسى.غداءهميعتبرالذيبالأرزالهند

نفسىمحللأم(.819-أ109)بكلا!!،

التفسيريةلقرائتهاشتهربها.وتوفيباريسفيولدفرنسي

بالتحليلالتعريففىومساهمتهفرويدلسيجموند

أغرلىاهذامنالثلاثينياتفيفرنسافيالفرويديالنفسي

أخفسياالتحليلمفاهيمفيأحدثهالذيالعميقوبالتغيير

ومناهجه.

عامأ!د:أ!ةادكتوراهعلىوحصلىالطهبلاكاندرس

أطبال!تاشبصاإلىسعيهعنعبرتأطروحةفيأم329

الخمس!تخلاا!ا!حتطاعوقد.النفسيوالتحليلالنفسي

قراءاتالنفسيللطبممارستهإلىيجمعأنالتاليةعاما

الفلسفةحقولوفيفرويداعمالفيومدققةواسعة

فيبدأأم539وفي.والرياضياتواللغوياتوالأدب

أكسبتهباريص!جامعةفيمنتظمةدرامعيةحلقاتإعطاء

فيمقالاتهنشربعدسمعتهتوطدتثم.واسعةشهرة

أم(.)669كتاباتبعنوانكتاب

تحليلاتهفيلاكانقدمهاالتيالإضافاتأهمإحدى

أثرمما،للاوعيمرآةبوصفهااللغةعلىاعتمادهالنفسية

تفسيرأعادأنهكما.واللأدليةاللغويةالدراساتفيبدوره

لدىتطوركماالبنيوياللغةعلمعلىمتكئافرويدأعمال

اعتبرفقدوغيرهما،ياكبسونورومانسومميرديفرديناند

فرويدمقولاتمنالكثيرتفسيروأعادلغويةبنيةاللاوعي

بالمدلولالدالوعلاقةاللغةزاويةمنالجنسيةالغريزةحول

سوسير،بمالنفسىالتحليل،البنيويةانظر:سوسير.عند

النفسى؟التحليل؟علم،النفسبمديفرديناند

سيجموند.فرويد

حمض؟(تراهيدبول!صا)يةلتغذا:نظرا0كتورللاا

)أنواعالكربوهيدراتالسكر(،)ألواعالسكربماللبنيك

.(الكرلوهيدرات

فيالهنودعننقلت،سريعةرياضيةلعبةالاكروس

وكنداأستراليافيمعروفةشعبيةلعبةوهيأمري!صا.شمالي

اللعبةهذهمنوالغاية.الأمريكيةالمتحدةوالولاياتوإنجلترا

فيصلبةمطاطيةكرةركلأوتسديدرلرمىهدفإحراز

يوجدبعصا،الكرةاللاعبونويحركالخصما.أغريهتامرمى

جيبية.شم!!ةطرفيهاأحدفى

عرضهاابم،10طولهاساحةعلىأطعبةاهذه:تجري

بينالاهدافشباكتثبيتويجري.مهءو94مابين

،أم8،هدفكلارتفاعويبلغ.هدفكلحلفالملعب

أمتارخمسةقطرهايبلغدائرةوهناك.كذلكوعرضه

وتقسم.مرمىبكلتحيطكريزالجولتسمى،ونصف

المركز.خطمننصفينإلىالساحة

مداف!نوثلاثةالمرمىحارسمناللعبفرية!وشاثف

كلويستخدم.مهاجمينوثلاثةالوسطلاعبيمنوثلاثة

ويتكون.الكرةنقلأووالإمساكالرميفيمضربهلاعب

منالرأسويتاثف.الخشبأوالألومنيوممنالمقابضأكثر

إ

آ

لاكروسلملعبمخططصورة

المحططهدايير.اللاعبينومواقع

التىوالمواقعللىحاللاكروسساحة

اللعسة.ايةول!ياللاعود!يهايتركر

لاعبيرصيرلالمواحهةاللعحةوتدأ

فىضيقكلم!واحدالوسطشه

مركزفيثر،لعلامةالمؤشرةالمسطقة

!يهاتمتحاركالتياللعسةودي.الساحة

امراة21العريقعدديبلعالساء

لاللساءاللع!رساحة01مىلأول

أطولألهاإلارسميةحدودلهايوحد

.الرحالماحةسوأعرص

المواقعرموزمفتاح

سداح-د

مهاحم-أ

وسطلاع!-و

المرمى-ح
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جيببهاعصااللاعبوديستخدم.سريعةجماعيةرياضةاللاكروسلعبة

الحصم.مرمىفيبوضئالكرة

وشراوح.مطاطيساطارمربوطنسيجيأوجلديجيب

ماوعرضهاسما8و.201بينما،المضربرأسطول

عصئاالمهاتجمونويستخدمةسم.425و5.16بين

.المدافعونيستخدمهمماأقصرصغيرةبرؤوسقصيرة

سم.03،وه4.52مابينالأهدافأعمدةعرضويترأوح

وعندقليلا.)البيسبول(القاعدةكرةمنأصغروالكرة

اللاعبونويلبس.الساعةكم/ا06بسرعةتنتقلرميها،

ومساند،مطاطيةوخوذا،مطاطيةوأحذية،قصيرةسراويل

أربعةمناللعبةوتتكون.مطاطيةوقفازاتللأذرعإسفنجية

تسجيلوبعد.دقيقة51فيها:شسوطكلومدة،أشواط

رلغولمدةالملعبوسطمنشوطكليبدأالهدفوإحراز

فىتتمالتيالمواجهةوفي.الفريقينأعضاءويتواجه.ساعة

كلامنلاعبيوجه،الوسطلاعبيبينشوطكلبداية

بينالكرةالحكمويضعالأرضإلىمضربهالفريقين

الكرةعلىالعسيوةاللاعبانويحاول،اللاعبينمضربى

علىويجب.اللعببدءإشارةالحكميعطيأنبعد

أماكنهمفىيبقواأنالمرمىوحارسوالمهاجمينالمدافعين

.الكرةعلىالفريقينأحدوسيطرةبنيلالحكمإشارةلحين

الهدفالفريقويسجل،الملعبعبرالكرةلنقلطرفيهاأحدديشبكية

حتىبالمضربمحمولةوهىبالكرةاللاعبونويجري

الخصم.مرمىلتدخلإمرارهاأوركلها

فيالأقلعلىلامحينثلاشةفريقلكليكونأنويجب

فىدفاعحالةفيوأربعة،الملعبنهايةفيهجومحالة

بالتسلل.يسمىالقاعدةبهذهوالإخلال،الدفاعمنطقة

بلمسلهالمسموحالوحيدالشخصهوالمرمىوحارس

يحكمالذيالحكمهوالمباراةعنوالمسؤول.بيدهالكرة

يعرقلواأنالخصمالفريقللاعبىويحق.عليهاويشرف

ويسفقانونا.بأجسامهمأوبعصيهمالاخريناللاعبمان

وخلاف.فقطالأمامومنالركبتينفوقمنالجسمبعرقلة
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الحكم.رأيوحسباللاعبارتكبهالذيالخطأبحسب

فيثانية03لمدةالملعباللاعبيتركالحالاتأكثروفى

يلعبالفريقفإنلذاكالتسلل.الفنيالخطأحالاتمثل

الخطأ.يرتكبمنلخروجنظرامتكاملغير

يبلغملعبعلىاللعبةتجريللنساء.لاكروسلعبة

أبعاداتحددلاالقوأبنأنإلا،م46وعرضه،ام01طوله
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قليلاأنإلآ،الرخوياتصدفةبطانةولونلمعانوللؤلؤة

اللونذااللؤلؤعرقتنتج،للصدفالمكونةالرخوياتمن

وبعضالمحارويتميز.التميناللؤلؤأساسهوالذيالجميل

اللآلئبإنتاج،الاستوائيةالبحارفيالأخرىالرخويات

القيمة.

الأنهارفيتعيشالتيالبحر،بلحأنواعبعضوينتجع

فأصدافه،يؤكلالذيوالمحارالبطلينوسأماثمينا.لؤلؤا

قيمةلهاليسولهذا.اللمعانعديملؤلؤهايجعلمما،شاحبة

.مجوهراتبوصفها

اللؤلؤخواص

يمكنالمجهرتحتوتفحصنصفيناللؤلؤةتقطععندما

تكونت)المركزمتحدةالطقاتولأن.الطبقاتمشاهدة

اللؤلؤةفإن(،مركزيةمادةحولكاملةدوائرشكلعلى

منالطبقاتوتتكون.البصلمنشريحةتشابهالمنصفة

أحدأراجونيت،تسمىمعدنيةمادةمنصغيرةبلورات

فيالطبقاتهذهوتثبت.الكالسيومكربوناتأشكال

وتتداخلكنكيولن.تسمىبالغضرو!تشبيهةبمادةمكانها
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بالتألق.الجواهريونيسميه

البحرين.بهااشتهرتاللؤلؤتحارة
73للؤلؤا

القابلالمحارومعظموالبطلينوس،المحاريكونولا

بلوراتلأنوذلكجميلا،لؤلؤاعادةللأكل

قداللؤلؤ،أنمنوبالرغمجدا.كبيرةفيهاالأراجونيت

أنهإلآجميلبنفسجيأوأبيضأوزهريلونذايكون

لونيا.متقزحغير

بهذاسمىوقدملونا.الشرقىاللؤلؤيكونقد.اللون

.الشرقمنمجتلبالكونهوليساللونيلتقزحهالاسم

زهريا،أوقرنفليا،أوأسود،اللالىءهذهلونيكونوقد

واللؤلؤ.أبيضأوشاحباأصفرأوذهبيا،أوبرتقاليا،أو

أكثرمنوهو،قاتمرماديلونذو-حقيقةهو-الأسود

قيمة.اللالئ

للونه،أهميتهفيمعادلآاللؤلؤشكليعتبر.الشكل

أثمنمنللقلائدالمناممبالشكلكروياللؤلؤويعد

شكليتخذالذياللؤلؤالقيمةحيثمنويتبعه.الأنواع

تكونأقراطا.هذهعادةتستخدم.القطرةوشكلالزر

غيرالأزواجمنقيمةأكثراللؤلؤهذامنالمتماثلةالأزوأج

الباروكي.المنظمغيرالشكلذواللؤلؤويسمى.المتماثلة

منيصنعالذيللؤلؤغيرها.منقيمةأقلالأشكالوهذه

أنهإلابديعوبريقألوانالبحرأذنالمسماةالحلزونةقبل

متناسق.غيريكونماغالبا

حليالاستخدامهاتتعدداللآلئبهاتصنعأنيمكنالتيالأشكال

.وأقراطوقلائدعقودشكلعلىمايخقيوأشهرهاللنساء،
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شعلتوقد.طةاتحداالحصاراتعصورإلىشهرتهاترجعالخليجلآلئ

الاقتصاديةالحياةأوحهححيعبهوالاتحاراللؤا!ع!المحتعملية

الحليج.فيوالمعيشية

الواحدالعيبذوواللؤلؤاممام!اأصلؤلؤايعتبر.التشوهات

أسمإذاأطؤأ!امنأحياناأصعيباإزالةيم!ش.قيمةاللآلئأكثرمن

خصيصاالمتدرلونالعماليستطهيعجدا.عميقاموقعهيكن

ب!س!المشوهةالطبقاتقشصأ،القشاطونأي،الهدفلهذا

أنهاإلا،العيبإرالةبعدحجماأصغراللؤلؤةلتصبحبمعناية

منقيمةأكثراطؤلؤةاهدهمثلتحون.الاممتدارةكاملةتصبح

العيب.ذاتأممبيرةاالأصليةااللؤلؤة

وأزوجلعملاللؤلؤمماثلةعمليةتؤدياللؤلؤ.مماثلة

التكلفةمنالأحخرالمكملةالقطعةسعرر!إلىمنهاقلادة

كلىت!صنأنيجب.منفردةلؤأءةحبةل!!الإجمالية

وأنالأخرىبالحباتوأ!نهاتألقهافيشبيهةمضافةلؤلؤة

لاأنيجبحصمانفسها،الأخرىاالحباتبحجمتكون

أخشوهايكونواحد.صغيرتشوهمنأكثرعلىتحتوي

مكانفياللؤلؤةحفريم!شلأنهوذلكمقبولأ،الواحد

اللؤلؤ،زراعةعمليةفيأجدءاوقبلتحهيزها.عندالتشوه

ربماتستغرت،متماثلبلؤلؤواحدعقدتعبئةعمليةنتحط

.عديدةمشوات

كبيرةبكمياتالمباعاللؤلؤتكلفةتتحدد.القيمة

الجواهر،منمعيحةقطعةفياللؤأ!ةقيمةوتتحدد.بالوزن

قلادةفيالمتماثلاللؤلؤوي!طفوبريقها.وأ!نهابحجمها

كل،للحباتالإجماليةالقيمةمنأكثر،المثالسبيلعلى

انفراد.على

اللؤلؤأنواع

دولةقرب،العربيالخليجصار.الطبيعياللؤلؤ

المكانالعشرينالقرنمنالأردعينياتوحتىأجحرين،ا

أخرىتممواطناللؤلؤ.محارعلىفيهيعثرأرزيااضئيسى

جمعيجب.الهادئألمحيطجنوبشيالطهبيعياللؤلؤلمحار

اللؤلؤ.منصغيرةكميةعلىللحصولالمحارمنالالاف

القليليجمع.عاليةتكوناللؤلؤتكلفةفإنالسببولهذا

لأنوذلكحاليا،،الحليفيلاستعمالهالطبيعياللؤلؤمن

قيمة.أقلتنئلؤلؤاالمستنبتاللؤلؤزراعة

ولاالمحارمنيصشع،حقيقيلؤأ!هو.ا!لستنبتاللؤلؤ

فيتجرىبفحوصإلاأ!بيعي،أاالحؤلؤاصتمييزهبم!-

.الختبرات

معاييرحمس!م!التحصص،كبيرةلدرحةيتسمالفنياللؤلؤتصنيف

ولونهاوححمهاالمحارةفياللؤاشوصعويتما!اطهحةأردا!يعرشها!ية

وحمالها.و!عهاودتححلها



مقارنةعاليةقيمةذو،البحرينقر!العربيالحليحمنالطبيعياللؤلؤ

الراقية.والعقودالحليمنهوتصسع.المستمبتباللؤلؤ

اردهارفترةعاصرواالذلمح!،بالسعودية،تاروتم!الطواويشأحد

.وتدهورهالغوص
93للؤلؤا

لصغربيعهيمكنلاالدياللؤلؤم!السحتيتلطحنتستخدماللسحنة

العلاحية.للأعراصودلك،ححمه

لمجومالمتحصصيرأحدالصورةفي.للغايةدقيقةعمليةاللآلئتثقيب

حميل.عقدفيداكبعدلتنتظماللآلئبتثقب
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لسمكا،لؤيللؤا04

تص!نحاسيةآليةيسعةسم!صخاخاصامسحلاأطؤلؤاتجاريستحدم

تماعا.هـر!هاراطؤا9اأححاملتحديد)الصوس(لاسم

فىالطبقاتحولهتبنىالذيالمركزيالجسميكون

كما.الطبيعىاللؤلؤفىهومماحجماأكبرالمستنبتاللؤأ!

ل!مم!صا،أكبرول!ضهاعدداأق!طبقاتالممستنبتللؤلؤأن

اللؤأ!ة.قيمةزادتالطبقاتس!كزادوكلما

مكونةخرزةبإدخالمرةالأولالمستنبتاللؤلؤأنتج

أنواعبعضقب!!منالمفرزاللؤلؤعرق-اللالئأممن

الظر:.محارةفي،للأكلالصالحغيروالمحارالبطلينوس

اللآلئ.أم

المتكودالمعطفنصيجمنصغيرةكميةأيضاأدخلت

كوكيشيقبلمنالطريقةطورتلقد.أخرىمحارةمن

لقد.العشرينالقرنأوائلفيوذلكاليالانيميكيموتو

المستنبت،اللؤلؤتحارةجعلتلدرجةالطريقةهذهنجحت

اللؤلؤمعظمينتج.الطبيعياللؤلؤتحارةمنبكثيرأكبر

يزرع،مستنبتلؤلؤولإنتاج.اليالانفيحالياالمستنبت

تؤخذ.بعنايةمنتقىمحارمضاجعفيالصغيرالمحار

إنتاجأماكنإلىالمضاجعمن،سنواتثلاثبعد،المحارات

متدرلينبمأناسقبلمنهناكالمحارصدفيفتح.خاصة

البحر.بلحصدفأواللؤلؤعرقمنصغيرةحبيبةليضعوا

منلحماسهاس!جةأقفاصفىالمحارذلكبعدأحمالايضع

ماءفيوتنزل،الطوقخشبلوساطةوتعلقالأعداء.

أصشاطئ.اجاتعلىمحميهادئ

منويزيلون،السنةفيمرتينالأقفاصالمسؤولونيرفع

لها.تعلقالتيالبحريةالحيواناتوبعضالبحرعشبالمحار

فلزيةبطاقاتعلىإليهتقدمالتيوالعنايةالمحارنمويسجل

محنةمابتتتراوحمدةمروروبعد.الأقفاصعلىمثبتة

تؤخذالنسئ!أوالحبيباتأ!إدخاعلىصعنواتوثلاث

واحدةلؤلؤةوتوجدصدفتها.وتفتعالقفصمنالمحارة

تغسلتقريبا.فتحهايتممحارةعشرينكلفيثمينة

.السوقإلىإرسالهاقبلوتلمعوتهذب،اللؤلؤة

!يحيث،التصنيعبطريقةيحضرالمقلد.اللؤلؤ

وهياللؤلؤ،بروحتعرفبمادةالزجاجحباتالمصنعون

حراشسفمنيستخلص،شاحبأصفرلونذوسائل

الرئيسيةالمكوناتعادةالرنجةحراشفوتزود.الأسماك

غيرالحاشيةبوساطةالمقلداللؤلؤعلىالتعرفويمكنلها.

عادةويمكن.الثقوبحولالجافاللؤلؤروحمنالثابتة

اللؤلؤبروحيغطلمالذيالزجاجمنبسيطجزءمشاهدة

الموقع.هذاعند

باللؤلؤالعناية

الصلبةالجواهربوساطةأصليونتهبسهوأسةأطؤأ!ايخدش

عنبعيدابعنايةاللؤلؤيحفظأنيجبو.الماسمت!

مادةاللؤلؤحبةتغلف.الأخرىبالجواهرالاحتكاك

كماالزمنمعالمادةهذهتجف.كنكيولينتسمىعضوية

الأراجونيتبلوراتوتذوب.تحللهاأنللحرارةيمكن

.الحموضفيبسهولةاللؤلؤعرقلطبقاتالم!صنة

بعنايةاللؤلؤمنالمصنوعةالجواهروتجفيفغسلويجب

لبسها.بعد

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

المحارالرحوياتالحوهرذ

الحلزوديالمحارالرراسحتاححى

علىيطلقاسماللؤلؤيالسمك.السمك،اللؤلؤي

الشكلالمستطجلةالصغيرةالألعمماكمننوعا25نحو

طولويبلغ.الدافئةالاستوائيةالمناطقمياهفيتعيع!

بطنيةوأخرىظهريةبزعنفةوتتميز،سم51نحومعظمها

المدبب.الذنبعندطرفهمايلتقي،الشرجقرب

الأحياء)وهىطفيلياتاللؤلؤيةالأسماكتعيش

تلتصقأوأخرىأحياءداخلتعيع!التيالبدائيةالعضوية

الصدفي،الحلزونتحاويففيطفيلياتشبهأوبها(

واشخوياتالبحرونجمالبحر،وقنفذالبحر،خياروحيوان

بذيلهااللؤلؤيةالسم!فوتنحشر.أغميصالذواتالمعروفة

منالبحربخيارالمعروفالبحريالحيوانأححتماءداخل

ماعلىأنواعهابعضتعتمدحيثالشرجفشحةخلال

اسميكونوقد.الخلوقاتهذهأحشاءداخلتأكله

داخلتعيشالتىأنواعهابعضمنمشتقااللؤلؤيالسمك

الأسماكهذهلونمناشتقاقايكونقدأواللؤأ!.أصداف

.الشفافشبهالفضيالأبيض

بعدمتميزتينيرقيتينبمرحلتينالاسماكهذهتمر

قادرةيرقةتصيرحيث،أوليةمرحلة،البيضمنخروجها

فيهاتستطع،ثانيةومرحلةالماء،سطحعلىالطفوعلى

فوقها.أوأسقاعاأرضيةداخلالعيشاليرقة
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تتفتحالأزهارمنلمجموعةالمسماووىافى!ية

جديدمنلتتفتح،الليلأثناءفيوتنغلقنهارا،العينمثل

قرصيةزهرات:طرازينمنزهراتهاوتتألفالفجر،عند

مثلشعاعيةوزهرات.الوسطفيوتكون،صغيرةالشكل

بجوانبها.تحيطالبتلات

إلىالإنجليزيالأصلذاتالصغرىاللؤلؤياتتنتمى

أوراقهاتجتمع.حقيقيةصغرىلؤلؤياتوهياللؤلؤيةجنس

منزهراتهاوتتألفعاريا،الساقباقيلتتركالأسفلفي

وأقرنفليةأوبيضاءشحعاعيةوزهراتصفراءقرصيةزهرات

اللؤلؤياتطوليبلغماونادرا.أرجوانيةأوحمراء،

فيببنوراتهاطولأما.سمأ5منأكثرالإنجليزيةالصغرى

تقريبا.ءسم

وتصنفالصغرىاللؤلؤياتباسمكثيرةأنواعوتعرف

علىعادةالأنواعهذهوتشتولالادحوان.جنسداخل

صفراء،أوبيضاءشمعاعيةوزهرأتصفراءقرصيةزهرات

اللؤلؤيةأوالمروجأقحوانالنوعهذامنالوأحدةوتسمى

البريةالزهرةوهيآمسيا،وغرببأوروباوتنموالبيضاء،

المروجأقحوانوينمو.الشماليةأمريكافيالانتشاركثيرة

النباتهذاطولويبلغ.الطرقجنباتوعلى،الحقولفي

إلىمنهاالواحدةعرضفيصلنوراتهأماواحدا،مترأ

.مشتيمتراتخمسة

نوعاوتعدفمعروفةالنورةعريضةالصغرىاللؤلؤيةأما

الأمريكيالزينيةالنباتاتعالمطورهاوقد.الأقحوانمن

منأكترطولهايبيئوضخمةقويةنبتةوهي،بوربانكلوثر

سم.1.إلىمنهاالواحدةطولفيصلنوراتهاأمامتر،

المركبة.العائلةالزباء؟الردبكية-أيضا:ان!

صغيرةصفراءقرصيةزهراتلهامعروفةنبتةالصعرىالمروجلؤلؤية

.لالتويجياتيتحبيهةبيضاءإكتحعاعيةزهراتلهاتحيطالوسطفي

البريالنباتانظر:.التاجيةالصغرىاللؤلؤية

التاحية(.الصغرىدراللؤدؤيةالعربيةالبلادفى

البلادفيالبريالنباتانظر:.الكرويةاللؤلؤية

(.الكروية)اللؤدؤيةالعربيه

موسيقيمؤدفم(.8212981)3إفىواردلالو،

وأأسبانيولسيفونيمقطوعاتهوأشهر.فرنسي

منكونشيرتووهيأم(،)875الأسبانيةالسيمفونية

الأسبانية،الألحانبهاتتميزالكمانعلىحركاتخمس

ذلكفىبماالمهمةالأخرىلالوومقطوعات

عامألفهاناموناباليههيأم(،)877شيلوكونشيرتو

ألفهاالتيديسالملكأورواديسلهوأوبرا،ام882

عنكبيربشكلمسؤولالالوكانوقدأم،888عام

فيفرنسافيالحجرةبمولمميقىالاهتمامإحياء

ما855عاموفىعشر.التاسيعالقرنمنالخمسينيات

أطلقالحجرةمومميقىمنمجموعةتأسيسفيساعد

فيهاعزفالتي،الرباعيةجاكوار-أرمنجودالمسمعليها

ليل.مدينةفيلالوولدوقد،والكمانالفيولاآلتيعلى

مناجمعمالزعيمام(.988-)1827بيترلالور،

التيالاضطراباتخلالبأ!شراليافكتوريافيالذهب

عشر.التاسعالقرنأواسطفيأوريكاحصنفيحدثت

بعضلافتقادهمممتعضينالذهبمناجمعمالوكان

البرلمانفيممثلينيكونواولم،مواطنينبوصفهمالحقوق

أجلمنكبيرةرسومايدفعواأنعليهموكان،الحكومي

عمالبدأوقد.الذهباستخراجحقعلىحصولهم

أرسلتوعندما.امء48عامبالشغبالذهبمناجم

لقمعالذهبيبالاراتمنجمإلىجنودافكتورياحكومة

لالورالمضمطهدونالذهبمناجمعمالعين،الاضطربات

بالاراتحلفشكلوالالور،وبقيادة.لهمزعيما

م4581ديسمبر3وفى.أوريكاحصنوبنوا،الإصلاحي

وقتلواالحصنالجنودهاجم

وهربعاملا،03حوألي

ذراعهفيجرحولكنهلالور

وبقىبترها.منلابدفكان

هيئةبرآتأنإلىمتخفيا

31أصلمنأ2المحلفين

عماليا.زعيما

الحكومةمنحتوأخيرا

تمثيلاالذهبمناجمعمال

لالوربيترلالوربدأوقد.البرلمانفي
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المجلسشيالذهبمماجمعمالعنممتا،أسميا!ميةاحياته

رئيساانتحبأم088سمةوفيأم،855عامأضشريعيا

عاماسعميالممةااعتزأ!وقد،الف!صوريأحمومالمجلس

فيوتعلمأيرلندا،فياالأوإقليمافيلالورولد.أم887

عامأجاأمشراإشىوهاجر،دبلنمدينةفيترينتيكلية

أصه.ثروةعنأطبحثم1852

فيأجرديةااهعتتمداتشيراهصعلىتيصل!ألقبلا!

أديرةفياشههانكحؤ!،ءيعضقومنغوأجا،أو)الص!ت(التيبت

فقصا!ويسصبهأ،المتفوقتعنيالاماصلمةلامماسيريز.فعى

راهبانالتيبتشييوجدو.أجةأعااالراتبيذراشهبادعلى

الدالايأحط!ما،الكبيرانالراهبانعليهمايطلهترئيسيان

أطتيبتأسسياسياواشعيما،أسديميةاأصعلصهآازعيماوهو،لاما

اشوحي.اشعيمافوا،ما،أجانش!تاأما،م9591عامحتى

الأعياداوالاحتفالاتجميعفيقداسالامارهبانويرأس

البوذية.

عائلةفيعحسوأثأ،،ما1حيوان!ان.اللاما،

أتحربا،الألبكة!أ!ا،مااو.الجنوبيةبأمري!ظالجمال

حيوانمنينحدرمستأنحر،حيوان-أسلاماالأصعغرا

حيوانشهوالإماالوحيدال!خرالبريأغريباأما.الغوناق

الفكونة.

االلأكتا!اعندارتفاعهويبلغ،سعناماللامالحيوانو!

وأبنيإمافلونه،ي!أ!وأاال!صيفشعرهأما.أم2،حوالي

لد!والصعير،الحملسشهرطوطةورقمةكثيورشعرا!هحيوالىاللاما

ساملهليحى!

وتضع.معودأأو،بيضأأو،ديرماأو،فيبرتقاأو،صفرأ

.مرةكلواحداموأ!دااللاماأخمما

عامةبصفةيستطيعحيث!هـد،فائدةأسلامااولحيوان

الممراتفيثابتةبأقداممحسيرر،كجبم09حتىيحم!!أن

فيكم03منلأكثريسيرأريستفيعاأنهكما،الجبلية

الحملبثقلاللاماشعروإذا.!صاملةلحمولةأ!احدااليوم

.التحركويأبىالأرضاعلىيستل!ميشإنهأضع،باأو

كريهبلعابلبصقأصلهجوملت!هـض!أريغضصعندماو

.عدوهجهرك!اشائحة

أمريكافيالأنديزبجبالأطلينودمفيدحيوادأسلاماار

فيالمنطقةهذهإلىالأمعباناأخزاةاقداوعمدما.الجنوبية

حواليا!عتخدمواالميلاديعشرالسادسأسقرنا

المناجم.منالفضةلنقلاللاماحيواناتمن003؟...

أنهماكما،البضائعلنقلالممماايستخدمونالهنوديزالوااللا

شععرها،منالملابسيصحعونرصغارها،ايأ!صلون

حلودها.ص!أ!شادلوا

شديدةحيواناتإنهاحيث،م!طفةعيرأ،لاما1شبية"

الأشنةونباتاتالقصيرةأصثمحجراتاعلىتعيحش،أضحماا

ويستل!.المرتفعةالجبالشيتمموأضباأحباشاتاص!عيرهار

ولستعيضماء،بدونأسعابيعاحدةيعيعرأ!ا!ا،مااحيواد

ترطيب.منيحتاحهبماتمدهالتيالحضراءأصباتاتلاعمه

المجتر،؟الغوناقبمالجمل؟حيوان،الألبكة:أيضاانف!!

.حيوان،الفكونةبمالحيوان

أم(.986-)0917دوألفونس،لامارتين

أحبهاالتيالمرأةوفاةلهأوحت،صرنسيو!مياصيشعاعر

شعريةتأملاتمجموعتهوكانت.الرائعةالقصائدببعض

الرومانسىالأدبلطورفيالرئيسيالعاملأم(،082)

هذاوفي.الشهرةلامارتينأكسبتالتيوهيأسفرنسيا

عنوحكى،الماضيإلىوالحنينالحزنعرعبريوالىأولا

حبهوذكريات،أ!ديياالإيمانفيوجدهالذيالعزاء

التراجيديامنقطعتين!عوىلامارتيني!صم!!وأ3.المثالي

الملاكوسقوطأم()836حوسلينهما:بدأهاالتي

أحمدوصاغ،العرليةإلىشعرهبعفرترج!أم(.)838

.مشهورةضنعريةصياغة!!!!البحيرةقصيدتهشوقي

مدينةفيلامارتيندودولراتلويسماريألفونعم!ولد

ثورةبعدللدوأطمؤقتارئيساقصيرةلمدةخدمقدر،ماكون

حبير.دينوعليهوتوفيشعميتهوفقد،أم848عام

أم(.!82أم)744دوشيفالييه،لامارك

منأصبح،أضباتواالأحياءاعلمفيمتخصصفرنسي

كانوقدالأحياء.اعلمتطهورنظريةاقترحواأسذيناالأوائلا
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يبحثعلموهواللافقاريالإحاثةعلممؤسرلامارك

تمثلهاكماالسالفةالجيولوجيةالعصورفيالحياةأشكالفي

اللافقارية.الحيوانيةالمستحاثاتأوالاحافير

المزروعاتأنللنباتدراسعتهمنلاماركاستنتجوقد

هذهوأنمئيئتها،لتتلاءمأشكالهاتغيروالحيوانات

لحياةدراساتهلمماعدتوقدنسلها.إلىتنتقلالتغيرات

فىكثيراداروينتشارلزالطبيعةعال!اوالحيوانالنبات

مأ788عاموفيوالارتقاء،النشوءنظريةحولأبحاثه

على)أيالملكيةالمعشبةعلىحارساأصئلأمارك

نظاميا(.ترتيبامرتبةالمجففةالأعشابنماذجمنمجموعة

دراصعةإلىالنباتاتدراسةمناهتمامهحولوقد

فيالحيوانلعلمأستاذاعينأم397عاموفي.الحيوانات

طورتدريسهوأثناء،باريسفيالطبيعيالتاريخمتحف

اللافقارية.الحيواناتلتصنيفنظاما

نشروقد،بالطقسالتنبؤحاولعالمأولد!مارككان

عامإلىأم997عاممنالجويةالأرصادعن!شوياتقريرا

الغيومأدثمكا!أمعماءعنمسؤولأكانإنهوقيل،أم081

علىيكونرقيقسحاب)وهوالطخرورمثلالختلفة

فيمنخفضسحاب)وهووالرهججدا(،عالارتفاع

)أيوالمعصرة(،كثيفسحاب)وهووالنغاص(،الأفق

وعرضها(.السماءطو!فىالمنتشرةالمموةالسحابة

وكان،بيكارديمقاطعةفيبازنتينمدينةفىلاماركولد

أغبورث،مونيهدوألونبييربابتيستجانالحقيقياسمه

لمدةالكهنوتأجميهشيفاودرس.أبيهعنلاماركدوشيفالييه

السنواتحربخلالالجيعقفيضابطاوعمل،قصيرة

دوبرنارالمشهورالنباتعال!اإشرافتحتدراستهوبدأ،السبع

القرنفيالفكرعلىأضطورافيآراؤهأثرتوقدجوسعيو،

،التامبالعمىلاماركأصيبالأخيرةمشواتهوفيعشر.التاسع

الاخرين.بمساعدةعملهفيامشمرولكنه

الوراثة.بمروبرتتشارلز،داروين:أيضاانظر

المستشرفنن)ألررلاستشراقا:نظرا.!ي،س!مالا

.(المتعصبين

تبكا.(م4381-5771)لزرئشا،مبلا

والشخصية،العاميةمقالاتهبسببمشهوراأصبع،إنجليزي

فيإيلياالمستعارالاسمد!مبامشعملوقد،ال!دبيونقده

مقالاته.منكثير

لسيطة،حياتهوكانت،لندنفيلامبولد.حياته

الرسميتعليمهوكان،ومستهترةالأحداثمنخالية

.هوسبيتالكرايستتدعىلندنفيمدرسةفيالوحيد

،هناكأيضاطالباكولريدجتايلورصمويلالشاعروكان

صديقينولامب!وفأصئ

مأ297عاموفي.حميمين

فيموظفالامبعمل

وظل.الشرقيةالهندشركة

إلىإحالتهحتىبالشركة

الخمسين.سنفيالمعاش!

قط،لامبيتزوجولم

،ماريختهمبنوعاش

لامبتشارلزحتىبمودةبهايعتنيوكان

عاشتالتيالفتراتفي

عليهأطلقأختهعلىحدبهوبسببعقليا.مختلةفيها

تشارلز"!."القديسلقبتاكاريميكبيعي!وليمالكاتب

الأدي،ونقدهمقالاتهفيلامبشهرةتبقى.مقالاته

غيرومسرحيتينمميزةغيرقصائدبضعأيضاكتبولكنه

هـالسيدالساخرةأ!زليةامسرحيتهفشلتوقد.ناجحتين

وقد،أم608عامفىمرةلأولمثلتحينكبير،حدإلى

ظهرتوقد.تلكلمسرحيتهاسمتهجانهفىللجمهورانضم

مأ825عامإلىأم082عاممنالشعبيةمقالاتهأفضل

باسممعروفينمجلدينفيجمعتوقد.لندنمجلةفي

عامالأخيرةإيلياومقالاتأم(،)239عامإيليامقالات

وفيمقالاتهفيالمثيرالأدبيلامبنقدويبدوأم(.)833

العهدمنمسرحياتمنمقتطفاتمجموعةعلىتعليقاته

اسمتحتوالمقتطفاتالتعليقاتنشرتوقد،الإليزابيثي

فيعاشواالذينالمسرحيينالإنجليزالشعراءمننماذج

.أا808عاموذلكشكسبيرزمن

وطبيعتهشخصيتهمنكثيرالامبكتابةوتظهر

الدافئة،وإنسانيته،للصداقةالكبيرةومقدرته،الدمثة

صورةالاخربعضهاوفي،شبابهمقالاتهبعضفيويتذكر

فيهملامبوجدالأطوارغريبيلأشخاصأدليةوصفية

أحبه.شيئا

اهتماماته:مدىلامبمقالاتبعضعناوينوتظهر

وهو،الهويستفىباتلالسيدةوآراءسيئةعلاقات

الحلم؟أطفال؟الأولىومسرحيتي،الورقلعبمنضرب

حتىعادتوقد.المتزوجينسلوكمنعازبشكوى

وجهاتخلالمنالحياةإلىعاديةبدتالتيالمواضيع

منقريبامقالاتهفيلامببقيوقد.والوديةالاصليةن!ه

بعيداوالمشيوالنسيموالسماءالشمس:أصعامةاالحقاي!

عصير؟المروجاخفرار،الصيفيةالعطلبمالناسعن

ضوءبمالبهيجالكأسأوالمجتمعاللذيذ،والسمكاللحوم

المدفاة.بقربالمحادثاتبمالشموع

سليمةفوةتكمنومزاجهلامبحماسةوخلف

الأدبىنقدهإن.العابثينأسماهمبمنيهزأوكان،وقوية



واشنطنجورج،لامبرت44

شعراءمعالوثيقةصداقاتهرإنومؤتر،تماما،مستقل

وروبرت،وردزورثووليم،كولريدجمث!طوكتاب

الرومانسيةالحركةمنجزءاجعلته،هازلتووليمساوثي،

نأعا!متصاأفقدذلكومععشر،التاسعالقرنأوائلفي

اطلقوعندماالفخما،وردزورثشعرمنكثيرمنيهزأ

جوعالهإن:رقالالأذىقليل،ملاككولريدجعلى

أصقادمايمكنأغليلةاأصحلماتابهدهد!مبعبرللخلود،

ش!صسبيرأ!أجمانقدهوشى،صفحةفييقولوهأنآخرين

إلىأخوصايحاول!لأمبكانالآخرينالمسرحولكتاب

والفن.الحياةحقا!!أعمق

أم(.039-)1873واشنطنجورج،لامبرت

وهذهالسوداء،السهولعبرأ!حةرسما،أ!تراليفنان

الأسكتلنديةاالجرخيوأ!منزوجاتمثلالتياللوحة

صتأصسفرامنحةصسبتهأ،تكدحوهيعربةإلىالمقرونة

،أم986عاءيلز،وساوتنيوفيالفمانينجمعيةقبل

عدا!ذأ!كبعدر،م0091عاموينجائزةوكذلك

اهميزةيقةأ!ااواقتفىأضحتواالرسمفيأسلوبهلامبرت

-051)3فلورنسامنبرونزينوأينولاالإيطهافيأطفنان

فنيةبراعةبرونزينومثللامبرتأحرزوقدأم(72ء

روسيا،فيلطرممبرجلممانتفيلامبرتولد.خارقة

ولادته،منقليللعدأبوهوتوفي،أمريكيينلأبوين

تلميذأشهرلامبرتأصبحوقدأستراليا،فيأمهوأقامت

منجيداالمعروفةالفنونمدرسةأدارالذيأشتونلجوليان

.أم049إلى91..عام

للشمندرتنتميطويلةضارةعشبةكوارترر+لاميس

طولوعلىوالبساتينالحقوأطفيتنمووهيوالسبالخ،

الشمالية.وأمري!صاوأوروباآسيابلدانمنكثيرفيالطرق

بجذعولعلقم،3وسما03ب!تالنباتطولويتراوح

كوارترز-لامبصرتدعىالخضراء.الزهورمنعناقيدالعشبة

دذورهالأنللمزاريتمزعجةوهيالإوز،رجلأيضا

العشبةهذهأوراقأحياناوتطخ.الأخرىبالحبوبتختلط

.خضراواتوتؤكلالمذاقاللذيذة

الأيرلنديالبحرفيتقعلامبيجزيرة.!جريرةلاصي،

صغيرةجزيرةوهيأيرلندا،فيدبلنإقليمشاطئعنبعيدة

ملجأبأنهاالجزيرةتشتهر2.حصم21حواليمساحتها

علىزوارهاحصولويجبأشخاصر،ويم!اللعصافير،

علىللفايكنجغارةأولمسرحلامبيوكانت.خاصإذن

يعودتحصيناتبقاياالحزيرةوفيم،097عامفيأيرلندا

.الميلاديعشرأصسادساالقرنإلىتاريحها

يبلغ.ال!جرىلندنمساحةداخلإنجليزيةمدينةلامييت

قصبةمنوتتألف.نسمة001022لعسحالهاعدد

السابقة.معوورثوندقصبةمنوقسم،اسمابقةلامبيث

وحدودهاالتايمز،لنهرالجنوبيةالضفةهيولامبيث

قصبةيقارببعدإلىجنوباوتمتدالنهر،الشمالية

هى:القصبةفيالشهيرةالألنيةواوالأماكن.كرويدون

الكريكت،للعبأوفالكيسيسجتونوأرض،لامبيثقصر

الفنونومجمعواترلو،ومحطةالإقليما،اجتماعوقاعة

وقاعاتالملكيالمهرجانذلكفيبما،الجنوبيةأطضفة

القومية،الأفلامومسرح،القوميوالمسرح،إليزابيثالملكة

هيوارد.عرضصالةر

ملحنم(.0911591)5كونستانت،لامبيرت

باليهقطعتهبهاشتهرماأفضل،موسيقيومؤلفإنجل!كأي،

والأوركستراأعورسواأطبيانوالكبيرالريو"أوروسكوب

تأثيرلامبيرتأعمالوتظهر.الثمانيةالصينيةوأغنياته

لشركةمومميقيامديراوكادوالحار،أ!صلاسي!جةااطوسيقى

فيوتعلم،لندنفيأ،مبيرتأرروهـقد:يلز،-شيكأجهبا

كانعندماللموسيقىالملكيةال!ظيةوفيالمست!حنيسة

وليمز.فوجانرالصالمؤلف!أساتدتهاأحد

ئيروا.(مأ!72)(كير!)جورج،منجلا

وسعيوةالكاريبيةالهويةكتاباتهتتناولباربادوسمنرائد

إلىعامةبصفةرواياتهوتميل،المعاصرةالثقافةعلىأضاريخا

الذاتي.السرد

ام(؟)539جلديقلعةفىرواياتهوتثمل

ام(،)589والبراءةالعمرعنأم(بم)549المهاجرون

أهلم(،1)729والثمارالماءأم(؟069)المغامرةموسم

فيالمنفىمتعالذاتيةسيرتهنشروقدأم(.)729شخصي

ال!فريقيةل!مئالجذوريست!صثمفكتبهوفي.أم069عام

إلىبالإضافة،البريطانيالاستعماروتأثير،أمماريبيةاللثقافة

المنفى.تجاربتناولمنإكثاره

وعملبباربادوس،فيلدجكاريحجتونفيلامنجولد

هاجرثمأم،59و.4691عاميبينترينيدادفيمعلما

فىحاضروقد.هناكليعيشأم059عامفيإنجلتراإلى

وتنزانياوجامايكاوالدنماركأستراليافيالجامعاتمنعدد

.المتحدةوالود!يات

.أطفئرانينتميالجسمم!ضنزصغيرحيواناكهوس

العالم.منأجاردةاالشماليةالأجزاءفياللاموسيعيش

تزايدأحياناويحدثإسكندينافيا.فيأنواعهأشهرويعيع!

بعيداالحيواناتهذهفتتحركالإموس،اأعدادفيضخم



54فريتز،لانج

معظمهاويموت.الازدحامبسببالجبليةمساكنهاعن

.الأخرىالحيواناتتقتلهاأوجوعا

فيالغذائيةالمتسلسلاتفيمهمادورااللاموسيؤدي

اللاموستفترسحيواناتعدةوهناك.الشماليالقطب

والثعالب.،الأوروبيوالقاقم،والبومةالكركر،طائرمثل

ذلكفيبماامعم3و01بيناللاموسطوليتراوح

وتتغذى.اللونبنيةأورماديةالأنواعومعظمالقصير.ذيله

لتبنيالأرضتحفروهي.بالنباتاتاللاموسحيوانات

القائمة.والحزازياتبالحشائشتبطنهاالتيأوكارها

.الحجوان:أيضاانظر

)الصين(التيبتفييمارسالبوذيةمنشكلاللامية

اسماشتقوقد.التيبتيةالبوذيةأحياناويدعىومنغوليا،

البوذية.يعلمونالذينلاماالبوذيينالرهبانامعممناللامية

ويؤكدالتنتاريةيدعىالبوذيةمنفرعايتبعونواللاميون

السرية.والطقوسالتأملأهميةالفرعهذأ

عامبعدالتيبتإلىالبوذيةالهندمنرهبانادخللقد

الدينيةمإلمعتقداتالبوذيةوتوحدت،بقليلم6ء.

أديرةاللاميونوبنى.اللاميةوشكلتالتقليديةالتيبتية

عاموبين.التيبتفيوثقافية!ميا!عيةمراكزأصبحت

فياللاميينمنطوائفعدةانتشرتأم04و.009

الصفراء،القبعةبطائفةسميماأقواهاكان،التيبت

نظاميةبزاتيرتدونكانوارهبانهالأنبذلكوسميت

لامادالايبامعممعروفاالطائفةزعيموأصبحصفراء،

غزاولما.للتيبتالأعلىوالروحيالسياسيالزعيم

منالبوذيينوأزاحوا،أم9ء.عامالتيبتالصعينيون

عامالهندفيالمنفىإلىلاماالدال!يذهب،السلطة

.أم9ء9

البوذية.آسيابم،التيبتأيضا:انظر

إقليم.،ستراثكلايدان!:.لائاركشاير

.)السص!ات(يواها:نظرا.يلاظ

فيالمحليةللحكومةمقاطعةقيرأونلورعلالج

141ر007لممكانهاعددإنجلترا،فىكليفلاندمدينة

شمالفيمورزالوطنيالمتنزهمنجزءاوتشمل،نسمة

علىالعطلاتلقضاءمنتجعاتثلاثةوفيهايوركشاير،

وفي.بورنولممالتوريدكار،،مارسك:هيالشاطئطول

الموادوصناعةالفولاذ،مثلمهمةصناعاتالمقاطعة

تنسبورتمرفأفىويوجد.البوتاسوامشخراج،الكيميائية

داخلوهيغويسبورو،مدينةأنكما،جيدةتسهيلات

ناشطة.تجاريةمدينةالبلاد،

مصورة.(م5691-5981)فيورود،فجلا

فيالمهاجرينالمزارعلعمالبصورهاعرفت،أمريكية

لانجموضوعاتوتصور،العشرينالقرنمنالثلاثينيات

القحطضحاياكانتعائلاترقيقوإحساسبنزاهة

عدةفيظهرتالتيصورهاساعدتالشديد.والضعف

الحكوميةالإعانةلبرامجدعمإيجادفيومجلاتصحف

فيلانجصورمنكثيرطبعوقد.المهاجرينللعمال

الإنسانيةللتعريةسجل،أمريكىخروجسفركتابها

أم(.)93؟

نيوجيرسيولايةفىهوبوكنمدينةفيلانجولدت

إلىوسافرتكولومبيا،جامعةفىالتصويرفنودرسعت

امعتديووفتحتام189عامفرانسيسكوسانمدينة

الثانيةالعالميةالحربوأثناء.التاليةالسنةفيهناكللتصوير

الأمريكبنمنكثيرالانجصورتام(1-549)939

مخيماتإلىالحكومةنقلتهموالذين،يابانيأصلمن

وبعد.أمريكامنالغربيالشاطئعلىبيوتهممنترحيل

كاليفورنيافيوالحياة،المورمونمدنصورتالحرب

ومصرآمسيافيصورأأيضاأخذتوقد،أخرىومواضيع

الجنوبية.وأمريكايرلنداوأ

الفموئي.لتصويرا:أيضانظرأ

مخرج.(م6791-؟0981)فريتر،لجلا

كلفىالكلا!ميكيةوالتشويقالرعبأفلامقدمسينمائى

اهتمامالانجاكتسبوقد.المتحدةوالولاياتألمانيامن

منالمجتمعفسادحولالصامتةأفلامهمنألمانيافيخاصا

كانالأفلامهذهوأهم.العلماح!ومجانينالمجرمينقبل

متروبوليسم(،2291)المقامرمابيوزالدكتور

ناطقفيلمأولوكانام()289جواسيسام(؟)269

مجنونقاتلعنالبحثفيهيصفام(319)إمله

.للأطفال

فيلايشارككيأم339عامألمانيامنلانجفرثم

ومعظم،المتحدةالولاياتفيوأقامللنازيينأفلامإخرأج

شريرةقوىوراءساررجلعنتحكيالأمريكيةأفلامه

وأفضلأم()36!الغضبفيلممثل،اليأسإلىتقوده

تعدمإجراميةعصابةتهددهرجلحولالأمريكيةلانجأفلام

الكبيرالمعمعانفيلمويصور.قانونيةمحاكمةبدون

أفلاموتشمل.الطرققطاعضدرجلمعركةأم()539

ام(،)379مرةسوىتعيشلنالأخرىالأ!ريكيةلانج

رجلمطاردةأم(،49)0جيمسفرانكعودة

النافذةفيامرأةأم(؟49)4الخوفوزارةأم(،149)

أولوأخرجالنمسا،فيفيينافيلانجولدوقدام(،9)45

.ام919عاملهفيلم



نجرلكا46

لعيشالتيأ!رودامننوعا15ح!هـافيمننوعاللالجر

رئيسيبشكلتتغذىآ!سيا.شرقجنوبوأغلبالهندفي

هذهأ!كمخمتاناوالمعىألمعدةازتكمس!،أضباتابأوراو

نحيلجسمافللانجرأخرىجهةومنبطيما.مظهراالقرود

والفضيواكبنيالأحمراب!تلونهويترازح،طويلوذنب

واأالة!مود.والرمادي

ب!توطوأ!ه!جهـا،أ8ودب!!أصغأجاااللانجروزنيتراوح

?ب!تطوأ!ه-ار!أ!ذياأ!ذكبابدونسم8و.45

.الإكاتاصححمااأكوروالذسما.أ.وه

المستنتمعيةأخاباتابص!تتفاوتأما!-!فىالالأنجريعيش

أجيةغاوتعيمثرأجاردد.االجبلئةالأماياإلى،والدافئةالرطبة

لعفرتمضيقدرالأشحار،افوقرئيسيلش!صلأنواعه

.الأرضاعلىوقتهامعظمالأنواع

منمموذجيبش!صا!تتآأع!مجموعاتفياللانجرتعيش

أحوااضمواالم!ضملةالإنجراإناثوتتزاوجقردا.04إلى01

محوما،22.رأد"ل!تحملهافترةوتتراوح!شت!ت،صلىمرة

شياتواتضعحصماواحدا،صعيراأجاوتفئنها.الأنواعحسب

أ!انأأ!لانجراأصعارمات!صداجاكاو.()نادرةعرضيةا،تحا

بصعيرححا.اعنايةافيالأءاالجماعةأفرادمحساعدوقد،شماحبة

بقاءالأخشاهـ،إقص!أو،الحزراعةالأرضراتنظيفيهدد

يعتبرأسدياهانومانأ،نجرالأنواعهذهوأحدأسارنجر.اأنوا

تمتفقدأصسببازأئهداالهخدوس،أسدىمقدساحيوانا

طوي!.وقتمنذالهندفيالإنجراحماية

القرد.:أيضاانظر

"

ثيمص

فل!*3

!

عيم

آسيا.شرقوحمو!الهحدفييعيمقا!باتانأوراقيشعدىقرداللانجر

ا!مدرساويعتبرهادسو؟ا"يدادرحهووطويى!،د!اط،مالىهانولابحر

مقدسا.حيوانا

أم(.أ-609)834بيربونتصمويل،لانجلي

وقد.الطرانعلمفيأمري!يوراتدوفيزيائيشدصعال!

اختبارإلى(الطيران)ن!يةالهوائيةبالديناميةاهتمامهقاده

الذيطرازهوساعدهأعواء.امنأثق!طيرانمحركات

لمسافةناجحةجويةبرحلاتأك!ياماإلىمحركبقدرةيدار

الأمريكيةاالحكومةمنحتهت!.م6918عاممتركيلو.8،

وهذا.الركابأضقلمطارأجساءكافياأجامادعمابعدفيما

عامبوتوماكنهرعلىضبمرمنمرت!تأطلهتالمحرك

تجربةنجحتولكنأضجربت!!،ا!!الأفشلتقدوأء.د.3

بوازالثانيةالتجربةوأجرى.أصفطرازأ!با!شعماواحدة

قبل،أم309عاممنديسمبرشكلشيأص!جيراالحجممن

كيتيمدينةمنطاراأطذينار،بقلي!هـايتيىالأخواعهد

أجة.اسشمااحاروليناوالأيةفيهوك

ولايةفيروكسبريمدينةشيلانجليولد

العمارفنيدرسممنواتعدةأمضىرماساشو!ميتمير،

مهتماكانالذيالفلكعلمإلىتححولأنقما!امحندسةاو

البولوميزيسمىجهازااحتراعاتهتشم!و.طفولتهممذله

البولوميتر.:نظرا.أصتممساإشعا!أغياس

لانجلىكانأم887عامإلىأء867عاءومن

فيأجغنيألمرصدومديرا،الفل!جةوأسيز!ائيةاأ!لعلومأسشاذا

خدملتسبيرج.مدينةفيبنسلفانيااء!،يةأخربيةاالجامعة

فاته.رحتىاأ887عاممنسميثسونياناطعئهدعاماأمينا

أ!طنيةاالحيوانحديقةأس!أطنصباحعذافيوجودهوأثحاء

تجمارببينهامنكتباألفوقدأغلكياالفيزيائيوالمرصد

للريحالداخلىالعملأم(،198)الطيرانديناميكيةفى

أم(.)398

.الطائرةأيضا:انف!إ

مخترعأم(.091199)1هربرتأدوينلالد،

كاميرااخترعمنفذ،أعمالورج!!،أمري!يهطوعالم

التصويرآلاتتنتح.فوريةتصويرأسةآأولوهيالبولارويد،

أ!همورة.االتقاهـأمنتوانبعدصوهـاالفورية

.اختراعبراءة005منأكثرعلىأ،ندحصلرقد

علىساعدتالتيالمستقطبةالفموءلمصافىمئبراءةوقد

.الأخرىوالسطوحالزجاجعلىوالانعكاساتالوهجإزالة

لتصنيعبولارويدشركةلاندأسه!أم379عاموفي

وقدإدارتها.مجلعرورئيسمديرهاأصبحوقد،المصاشي

الضوء.مصافيلاندطور

تصويرآلةأوأطلوضوحلاندأظهرأم479عامفيو

فقطوالأسودبالأبيضصوراتلتقطالالاتوهذه،فورية

فيلمالاندأدخلأم639عاموفي.دقيقةحوافيفيتظهر

05خلاأ!وذلكتصويرآلةداخلصورالإظهارهملونا
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لأخذالنظامهذالاندحسنام729عاموحوالي،ثانية

التصوير.آلاتخارجتظهرملونةصور

ولايةفيبورتبريدجمدينةفيلاندولد

يتخرجلمولكنههارفارد،بجامعةالتحئ.كونكتيكت

لمجلسورئيسابولارويدلشركةمديراوعمل.قطمنها

ومن،أم759عامالأولىالوظيفةمناستقالإدارتها،

.ام829عامالثانية

المستقطب.الضوءبمالفموئيالتصوير:أيضاانظر

آخروهو،الإنجليزيكورنوولإقليمفيرأسإوورلاط

الإنجليزيالقنالفيكنتوءتظهر،الإنجليزيالبرمننقطة

منقمةإندولاندز.الأطلسيالمحيطينفئكللىالذي

81بينصخورهاارتفاعويتراوحالجرانيتحجرمنالجبل

قسمآخروهي،غريبةبأشكالالأمواجنحتتهاوقد،م6و.

لأشعخاصملكوهيغربا.المبحرةالباخرةمنالبرمنيرى

البواخرلهدايةمنارةوهناكوالزوار.للسياحمفتوحةولكنها

منأكم،5حواليتبعدالتيبراسكارنجزيرةعلى

.خطرةصخوروجودعنتنبئوهيلاندز،

.(م6881-5281)وليم،بوروزلانلى

اشحلاتلإحدىرئيساعين،أ!متراليمستكشف

الفريقينعنللبحثأم861عامالمنظمةالاستكشافية

يحالفهمالماللذينالمفقودينوويلزيوركألاست!سشافيديئ

مكانمنشهرا،16دامترحلةفيفذهب،الحظ

فىفاكتشف،ملبورنإلىكربنتارياخليجمنقريب

باركلي.وأراضىوجورجيناجريجورينهريطريقه

أسترأليافيوأقامأسكتلندافىأيرشايرفيلاندزبوروولد

.شابوهو

غانسومقاطعةعاصمةشو،-لانأيضاوتنطقلاسو

سكانهاعدد.الصينفيالأوسطالشمالفى

الوسطىالقرونفىكانت.نسمة46.1.و...

نقطةالوقتذلكفيوكانت،الصينببوابةتعرف

إلىالقوافلطريقالحرير،طريقعلىمهمةتوقف

الحريرطريقعبرآخرونوتجاربولوماركوسافر.الغرب

آسيا.وغربأوروباإلىالصينيةالبضائعمعهمحاملين

لانزو.فيالصينمسلميمنكبيرةنسبةوتعيم!

.العربالتجارنسلمنوأغلبهم

عامالصينفىالسلطةالشيوعيونتولىوعندما

الصمناعيللتطورمهمامركزالانزوأصبحتأم،949

المعاملمنعديدالآنالمدينةوفي.الصينغربلشمال

وزيوتوالنفطوالالاتالكيميائيةالموادتنتجأضبا

فيبالمدنلانزوالحديديةالسككخطوطوتربط.التشحيم

.والجنوبوالشرقالشمال

عريمة.ألتسكالأمنهاولتسكلالجرانيتيةصحورهالاممتمرارالمحرضرل!وقد،الإنجليزيالقنالفىتطوقمةإندلاندز



كيزرلماا،ونلانسد48

كان.(مأ!72-5481)ركيزلماا،ونلانسد

منصبوشغ!!،اكبريطانيةأطمستعمراتمنتدبامديرا

.أم888عامإلىأم883عامم!لكنداأسعاماالحاكم

إنشاءفيلانسدونساهمأس!صدا،عاماحاكماوبصفته

إلىأحمماح!امنال!صديةأعادئاالمحيصأحديدلحمكة

!!ازانتهى.بي(سيحديدبس!صةالآن)تدعىالساحل

.1885عامهذهالحديدسكة

تشارلزهنرياسمهكانرأصدنفيلانسدونولد

عامشيأ!دهواموتجعدوأصت!فيتزمورلس،بيتيكيث

كبرأإحدىرثرو،أالرنسدو!الخامسالماركيز8661

إنجلترا.فيالضيعات

أم398عامإلىأم888عاممنلانسدونخدم

عينو.آنذاكبريطانيةمصتحمردكانتانتيللهندحاكما

عااأإ0061عاممنديةالبريصاأللخارجيةوزيرا

عقدعلىالفترةهذهفيبريطانياساعدوقد.أم09د

معصداقةاتنماثإلىوالوصوأ!،اليابانمعيةعسكلمعاهدة

.الوديالحلفسميفرنسا،

أغرساناأحدكانلانسدوتالسيرالسير.لائسلوت،

آرثر.أطملكالمستديرةللمائدةالوسطىالقرونألمماطيرفي

فيومهارتهلشجاعتهشهرةلانحسلوتكتعسباوقد

للانسلوتوكانلارثر.المفضلالفارسوأصب!ء،المعارك

سقوطه.إلىأدتآرثرزوجةجوينفيرالملحةمعحبقصة

.المستديرةالمائدةأترهاعلىانفضتاشتيالفضيحةوهي

أخدتوقدنيا،بريصاأملكلانابنلانسلوتكان

لانسلوت-سحريةقوىذاتامرأةوهي-البحيرة!ميدة

مبببلغأنوبعد.البحيرةقاعفيقلعتهاإلىطف!!وهو

!صانآرثر.بلاطإلىأجحيرةاسميدةأحضرته،الرحال

الأميرةاالأ!شولاتيةاإيل!تمعقصيرةحبقصةأ!لانسلوت

فيماأصبحجالاهاد،المممهابنا،أصهولدتوقد،البريطانية

.المستديرةالمائدةفرسانأشمهرمنبعد

معبخيانتهآرثرالملكعلمأنبعدلانسلوتفر

جته،زوإليهأعادألهرعم،لانسلوتآرثرتعقبجوينيفر.

قدمودردأحيهابنأنعلمفرنساآرتروص!وعندما

بعدشبريطانيالانسلوتعادراجعا.فقفلملاصهاغتصب

جوينفيرأنعرثأنبعدراهباوأصب!!آرثرالم!كموت

موتمنقصيروقتبعدآرترومات.راهبةأصبحت

جوينفير.

فيمهمةشعخصعيةبوصفهأولأأ،نسلوتظهروقد

ودكريتيانقبلمنأم018عامقرابةكتبتفرنسيةقصة

الإنجليزيأصكاتباماشيتوماسالسيركتبوقد.ترويس

اطكموتكتابهفيبالإنجليزيةللانسلوتالكاملةالقصة

فيشخصيةلانسلوت!سانكما،ام946عامنحوارثر

.تنيسوناللوردالإنجليزيللشاعرالقصائدمنسالسلة

أم(.582-751)4تشارلزبيير،لانفان

حديثةمدنمخططأصئأول،فرنسيومعماريمهندس

بإعدادأم197عامت!صليفهقي.المتحدةالوالأياتفي

كولومبيا.مقاطعةفيالجديدةالأمري!جةاللعاصمةتصميما

والمبانيالمتنزهاتمنلمديمةتصوراوصمخطصهأوقد

العنيدالحادمزاجهوأدى.المتشعبةأ!اسعةاوالشوارخأحامةا

منلانفانوفصل.اشنطونوحورتاشئيمه!معخلافإلى

تصميمهأنغير.أم2!7اعامسؤولامهندسامنصجه

واشنطن.مدينةلإلشاءالأساسراشكل

عامأمريكاإلىوجاءباريسفيتعلمارلانفانوأصد

وقد.الأمريكيةأضورةاديمنهندساوصابصاأعملىوا1777

لانفانوقضى.نيويوركمدينةشيا"لأ!اديةأ!اعةاصمم

تعويضعلىالحصوللجحاوحياتهمنالأحيردااتأحشوا

العاصمة.واشنطنفيعملهمقاسلكبرأ

لهوعالماأ!تاذاكانام(.980؟001)5لالمرائك

أرلالفاغلوليممرشداوكان.الوسطىنالقروفيأهميته

لأساقفةرئيسامعهوخدمإنجلترا،فينورمنديملك

وقد،الإيطاليةبافيامدينةفيأ،نفرانكوأسد.ثانتربري

في(بنديكتالقدلسأتباعمن)أيلندي!ضياراهباأصب!!

وكان.أم420عامحوافي!رمسدياصيبكمدينة

وأظهرتقريباسنة18لمدةاسديرالمدرسةكأامدلانفرانك

المدرمعةأصبحتوقدللاهوتأستاذابوصفهمميرةبراعة

وكانأوروبا،فيالمدارسأشهرمنواحدةإدارتهتحت

فيماباباأصبحالذي-الثانيأسكسندروأآنسلهمالقديس

عدةأيضالانفرانككتبكما.لانفرانكطلابمن-بعد

أسدير.احياةعلىتأثيرأ!احسانكتب

لأساقفةرئيسالانفرانكوليمعينأم070عاموفي

النهجلانفرانكأصلحأساقفةرئيعك!وباعتباره.كانتربري

فيالكنسيالقضاءنظاموأقام،الرهبانزواجفياشبع

.إنجلترا

اسهاأطي!ويدز،إمارةشيقريةلالميربولجولئجيل

لزليصيرعشرأضاسعاالقرنأوائ!!فيالخدعةممبي!!على

نتيسيلوجوبولاكسويآرندروينجيلوجوجيربولجونفير

الاسميستخدمونماكثيراالقريةأهلوكان.جوجوكس

بريطانيا.فيمكاناسمأطولكانالذيأطويل،ا

بصفةاسمهاالقريةمجلسأعاد889،11عامفي

ويلزأهللغةفيلانوكلمةاال!قصر.االاسمإلىر!ممية
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الأصلفىهجاؤهاكانوالتيفير،وكلمة،كنيسةتعنى

تعنىالتىينجيل،بولجوأما،مريمالعذراءاسمهيمير،

فياطلقالذيالاسمفكان(،الأبيضالبندقشسجر)وادي

الكنيسةبهاأقيمتالتيالمدينةعلىالوسطىالعصور

لانفير.المسماة

هوبأكملهللقريةالطويلالاسميكونهذاوعلى

الأبيض،البندقلشجروادفيمريمالقديسةكنيسة

تيسيليوالقديسوكنيسة،سريعةدوامةمنبالقرب

الأحمر.بالكهف

التيالبلانتاجنتيةالملكيةالعائلةفرعاسملافكاسدر

بيتحكموقدام،461-9913منإنجلتراحكمت

.ام47وا0471عاميفىقصيرةفترةأيضالانكاستر

إدواردللملكالرابعالابن،جوانتأوفجونأسس

منلانكاستردوقأصبحعندماالحاكمةالسلالة،الثالث

بيتانحدروقدلانكاستر.أوفبلانشزواجهخلال

جوانتابنوأصبح،لجوانتأخوهوأدموندمنيورك

ابنمنالعرشوتولىأم،193عامفيالرابعهنريالملك

العملهذاأدىوقد.ينجبلمالذيالثانيريتشاردعمه

التي،يوركوبيتلانكامشربيتبينالوردتينحربإلى

بعد.فيماعاما05منأكثردامت

ومن.الخامسهنريالأكبرابنهالرابعهنريخلف

منواحدأالخامسهنريأصبحفرنسا،فىغزواتهخلال

شكسبيروليمعرفهوقدإنجلترا،فيالمحاربينالملوكأشهر

هنريتوفي.هالالأميرباسمالرابعهنريمسرحيتهفي

هنريالطفللابنهأحرشاتاركاام224عامفيالخاص

الرقيقالسادسهنريالطفلأضاعوقد،السادس

يوركبيتهزملقد.والدهربحهماكلالعقلوالضعيف

إدواردووضعام،461عاممعركةفيالسادسهنري

العرلق.علىالرابع

عامفيشهورلبضعةالعرش!هنرياستعاد

برجفىسجنعندماأضاعهولكنهأم،0471-471

بيتامتدادانتهىوهكذا،أيامبضعةبعدقتلثم،لندن

المباشر.لانكاستر

(.م0916891)8أوسبرتالسير،لانكاستر

الكاريكاتوريةرسومهمنشهرةاكتسب،وكاتبفنان

وأفضل،إكسبريسديليالبريطانيةللصحيفةالفكهة

محاكاةوهي،هامبتونليتلعائلةابتداعهكانبهماعرف

إنجلترا.فىالعلياالاجتماعيةللطبقاتورائعةساخرة

رلمحومارئيسيبشكلضمتالتيلانكاستر،كتباشتملت

أم(،)369بلفيسخليجفيتقدمعلى،وطريفةساخرة

دراينفليتظهورأم(،)913الأوطانأحلىما،الأوطان

أم(.)739هامبتونليتلبوعميةوارثام(؟9)94

مدرسةفيوتعلم،لندنفيلانكاسترولد

،للفنونسليدومدرسةأكسفورد،وجامعة،شمارترهاوس

أصبحام939عاموفيمسرحيا.مصممادربوقد

ديليصحيفةفينظامياكاريكاتوريارسامالانكاستر

المعمارية.المجلةتحريرفىأيضاساعدوقد،إكسبريس

فيماسنينلعدةالأكبرلندنلمجلسمرشدالانكامشروكان

.أم759عامسيرلقبمنحوقد.التاريخيةبالأبنيةيتعلق

حكمذأت!طقةلا!سترم!لية.مدليةلافكاستر،

السكانعددإنجلترا.فيلانكشايرشماليمحلي

إقليمفيالقديمةلانكاسترمدينةتقع.نسمة21لأه006

كم08حواليبعدعلىلوننهرعلىلانكشاير،مدينة

وقد،الاولوليمبناهانورمنديةقلعةوفيها،ليفربولشمال

للاثارعرضصالةستوريمعهدوفىبنائها.معظمأعيد

المدينة،جنوبيجامعةأيضالانكاستروفي.الفنية

والأوانىالأثاثتشملالرئيسيةلانكاستروصناعات

.أخرىومنسوجاتوالحريرالبلاستيكية

وهيشهام،،موركامبمدنلانكاسترمقاطعةتتضمن

وخاصةأخاذ،جمالذاتعديدةومناطق،وكارنفورث

السبخة.الأراضيوعلى،لونواديفىسيلفرديلحوالى

مدينةوفىالبحر.شاطئعلىمنتجعموركامبومدينة

للطاقةمحطةالكهرباءلتوليدالمركزيةالهيئةأقامتهيشهام

النووية.

لانكشاير.:أيضانظرا

-)1847رايإدوينالسيرلانكستر،

فيموسعةبأبحاثقامبريطانيحيوانعالماأم(.929

أستاذالانكستركان.الأجنةوعلمالتشربالمقارنعلم

عاممنلندنجامعةفيالمقارنالتشريحوعلمالحيوانلعلم

الطيعىالتاريخلقسممديراوعمل.ام098إلىأم874

ومن.تقاعدهوحتى8918عاممنالبريطانيالمتحففى

المجلةتحريررئيسكانام029عامإلىام986عام

.المجهريللعلمالفملية

كمبردججامعتىفيودرسلندنفيلانكسترولد

.كسفوردوأ

لإنجلترأ،الغربيالشمالىالساحلعلىمقاطعةلائكشاير

الأخرىالجهاتومنالشمالبحرالشرقمنويحدها

لانكالممتر،:هيالرئيسيةمدنها.مقاطعاتخمعي!

مساحتهاوتبلغ.وبيرنلى،وبرستون،وبلاكبيرن،وبلاكبول

نسمة.1)001.536وسكانها2،كم540.3
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المقاطعة.فيكرأكرريبلولهرلالحمتماير.مرأ!س!م!ااطحصقةأشاحسم!اأحواص!إلىاصواحراتعبرهريبلنهر

الإداري!زهاومرمحاففهآ41إلىالمقاطعةتنقسم

،القدمكرة:بالمقاطعةالترفيهوسائ!!من.برمشونمدينة

وصيدالخيلوسباث،والجولف!،والكري!صت،الرجبي

.إنجلترافيمصيف!أكبربلاكبولوتعد.اسم!ك

الأراضيعلىالساحليالسه!!يشتمل.الطبيعيةالبيئة

ممهبوجنوبيشمانيخاصةالبحر،منالمستصلحةالخصبة

.الميلاديعشرالثاصتأغرنافياستصلحتالتيريبلنهر

أنهاروتجري.جبليةفمنطهقةلانكشايرشروأما

نهروأهمهاأصشمالابحرنحوالشرقيةالجبالمنلانكشاير

ريبل.نهروأكبرهاواير،لون

يدوملافالجليد،المقاطعةمناخفيأصشمالابحريؤثر

م52الحرارةسصأمتو!بيزرمعتدأ،.أ!ميفاوحرارةطويلا

أما.أ!هميفامنتصففى91!ءوالشتاء،منتصفصفي

شيملم20.1.وأمخربافيملما098إلىفتصلالامطار

لشرلى.وااطلشياا

نسئلصناعةتشتهرلائ!صشايركالتالاقتصاد.

منالعشرينياتممذتدهورتأ!شاعةاهذهول!ش،القطن

بديلةصناعيةخاماتتستخدموأصبحت،العشرينأغرنا

،بلاكبيرنمدنفيالمصانعتحولتأسذلكونتيجة.للقطن

حالياوتنتشر.أخرىصناعاتإلىونيلسونوبيرنفي

أجلاند.فيوالسياراتبرلمشونفيأ!ائراتاصناعة

حيثلانكشايرغربىفىالزراعىالنشاطيسود

المحليللاستهلاكريبلنهرجنوبيالخضراواتتزرع

لتربيةالمراعىتنتشرالنهرمنالشمالوإلىوالتصدير.

.الألبانأبقار

فىالأسماكصيدموانئأكبرمنفليتوودميناءيعد

إنجلترا.غربيشمالكلعليهيعتمدحيثإنجلترا

وجلاسجو،لندنبينما،الكهربائىأغطارايخترق

المحليةراتالمصاأمنعديدولالمقاطعةالأن!صشاير.مقاطعة

الإذاعىوالإرسالأضلفازامحصاتإلىبا!لإضافةأ!دوأجةوا

المحلية.والصحف

لانكشايركانتالرومانيةالعصورفي.تاريخيةنبذة

والفايكنجسكسونيينالأنجلولغزووتعرضت،السكانقليلة

الثامنأغرنامنتصفوفي.أ!يلادياالعاشرالقرنحواليفي



15إتيانجوزيفجانلانوار،

ومن،النسيحصناعةشاريخالمتصلةالموادمنكثيرايعرصلويسمتحف

.الميلاديعتسراضكامناالقرنإلىتاريحهويعودالمكوكىالمولمنسحبينها

.عاممائتيمنالأكترلالكشايرليمهماالنحهئدوراصناعةأدت

والمنتجاتالنسيجصناعةمثل:الصناعةازدهرتعشر

النسيجبصناعةالمرتبطةالاكتشافاتمنعديدوتم.المعدنية

لانكشاير.لمنتجاتالعالميالطلبلزيادةأدىمما

كيجيمسالسيربالمقاطعةالشهيرةالشخصياتمن

إنجلترافيالحكوميللتعليمالأساسوضعالذيشتلويرث

المصانعأصحابلانكشايرشخصياتوأشهروويلز.

وهارجريفز.رايتآركرششاردمثلوالمكتشفونالضخمة

بمبيرنليبمبلاكبول،بلاكبيرن،برستون:أيضاانظر

الصناعية.الثورة

فيمحديةحكومةذاتمنطقةالغربيةلائكشاير

نسمة.006.601اسم!!انعددإنجلترا.فىلانكشاير،

المركزويقع.الريفيةالمناطقفيوالحبوب،البطاطستنتج

تاريخيةمدينةوهي،أورمسكيركفيللمنطقةالإداري

فىفيوجدالرئيسيالصناعةمركزأما.سوقبهايوجد

أهمومنسديل.سكيلميرسلفا،الجديدةالمتسعةالمدينة

الكهربائية،والأجهزة،الثياب:الرئيسيةصناعاتها

والأدوية،،والتغليف،الهندسيةوالصناعات،والحاسوب

والتوزيع.التخزينوكذلك

لانكشاير.:أيضانظرا

وأكميةإدىدلإشارةعادةيستخدممصطدحيئاللا!

علموفيقياسها.أوحسابهايمكنلابدرجةكبيرةمسافة

نظريةمنمهماجزءااللانهايةفكرةتشكلالرياضيات

.المجموعات

محدودةتسمىالأرقامأوالأشياءمنمجموعةوأي

معالأرقامأوالأشياءمزاوجةالممكنمنكانإذا()نهائية

صحيحعددعنتقلالتى،الموجبةالصحيحةأعدادها

اللعبأوراقمنمجموعةفإن،المثالسبيلفعلى.معين

تعتبروحدة13منتتكونوالتي،الواحدالنقشذات

الصحيحةالأعدادمعاللعبأورأقمزاوجةويمكن.نهائية

.41عنتقلالتي

نهائية.غيرمجموعةبأنهاتحدداللانهائيةوالمجموعة

الموجبةالصحيحةالأعدادمعأعدادهامزاوجةولايم!ش

المجموعةلأنالموجبةالاعدادبعضعنتقلالتيالتامة

كلمجموعةفإن،المتالسبيلوعلى.نهايةبلاتستمر

كما،لانهائيةهي-وهكذاأ-2-3-4--الصحيحةالأعداد

عددوللمجموعتينالكسور،كللمجموعةبالنسبةالحالهو

الأعضاء.منمحدودغير

بعدنقاطثلاثبوضعاللانهائيةالمجموعاتتمثلوقد

،المثالسبيلوعلى.ملاحظتهتجريالذيالأخيرالعضو

صفرالرقمفوقتقعالتيالزوجيةالأعدادمجموعةفإن

أيضايمثلم!والرمز....6-4-2تكتبأنيمكن

اللانهاية.

الرياضياتفيأخرىتطبيقاتاللانهايةولفكرة

الإسقاطية،الهندسةوفي.المجموعاتنظريةإلىبالإضافة

كلتقاطعيحددهااللانهايةنقطةفإن،المثالسبيلعلى

المتوازية.الخطوط

-)1822إتيانجوزيفجانلانوار،

أولوكان،لوكسمبرجفيولدفرنسيمواطنأم(.009

الداخلي.بالاحتراقيعملعمليامحركاركبمن

بنظاممزودامحركاأنتجقدكان،أم086عاموبحلول

صنعتوقدوقودا.الإضاءةغازويستخدمكهربائىإشعال

أم863عامنحووفى.المحركاتهذهمنمئاتعدة

تستخدمالتيالسيارأتأولىمنواحدةلانوارصنع

ذاتوحدةالسيارةتلككانتوقد.بالبنزينيعملمحركا

.الخاصتصميمهومن،واحدةأ!مطوانة



نوسللاا52

عادةوتستخدماللنبسطة،الأرضتعمىكدمةاللالوس

فيال!صرى(الطبيعية)الحشائشالسافطنامنطقةلتعنى

أورينوكو.حوضباسماأيضاوتعرفوكولومبيافنزويلا

087لأ...تبلغاالأرضمنمساحةالإقليماهذاويغطي

فيوالخي!!الألقارارعيالمزارعوناعتادوقد2.كم

المطرمواسمبسببفيهالزراعةتصعببينمااللانوس،

أطنطقة.اهذهعلىتتعاقبالتيوالجفاف

القرنمنأصستينياتافىالححوميونالمسؤولونبدأوقد

الفيضانفيللتحكماإجراءاتاتخاذفيالميلاديالعشرين

بالمنطقة.اشراعيالإنتاجلزيادة،للريووصلرامج

فيغوايانابسيودادالمهمةالصناعيةالمرافقأحدويقع

وحامالحامالحديدويستخدم.اللانوسمنطقةعلىفنزويلا

طاقتهويستمد،أتحريبةاالمناجمامنالمستخرجالبوكسيت

حو.أورينونهرعلىالمائيةالطاقةمنلل!رباءمولدمن

البامبا.السافانابمأيضا:انظر

.الصوفدهنانظر:.اللالولين

يكيسأعرشا.(م24811881)ئىسيد،لاليير

الجنوبجمالحولقصائدهبسببمشهوراأصبح

للأطفالقصائدأيضالانييرأعمالتتضمن.الأمريكي

المشهورةلانييرقصيدةتصف.الإنجليزيالأدبفيوكتبا

مليئةسبخةبريةمنصمهآوهيأم()878جلينمستنقعات

الرئيسيةقصائدهجورحيا.ساحامنبالقر!بالأشجار

أم(.)875السيمفونيةأم(بم)ء87ذرةهيالأخرى

الجنوبفيالزراعةوفرة!تلانييريقارنذرةقصيدتهوفي

وفي.أطالشمافىأطتجارةوعقيمةزائفةقيمامايعتبرهوب!ت

مثلالمو!ميقية،المفاهيماستعمالجربالسيمفوليةقصيدته

تقليدالقصيدةهذهفيوحاول.الشعريوالوزنالنغمة

الأوركسترا.فىالموسيقيةللالاتالختلفةالأصوات

النقادأنإلاالتامئكشر،القرنفىالسيمفونيةاشتهرت

أعماله.أفض!!بينمنيعتبروهالمبعدفيما

كليةفىتخرجرجورجيابولايةماكونفيلانييرولد

.أم086عامشى(الانأوغليثورب)جامعةأوغليثورب

الأهليةالحربخلالالكونفدراليالجيشفىخدم

فيأشهرخمسةوأمضىأم(،1861865)الأمريكية

الحرببعدماكونإلىلانييرعاد.أ!حدةاسجنمعسكر

آخرإلىاسملمرضمنعانىوقد.الصحةومعتلمفلسا

سفاحالوحيدةروايتهأم867عامفىنشر.حياته

.الحربفيلتجاربهوصفوهي،الزنابق

القانونيةوالدهشعركةفيدحلثمالحقوقلانييردرس

عادكاتبا.عملهمنكافمالكعسبيستطعل!الأنه

إلىوانتقل.الكتابةفينشاطهإلىأم873عامفىلاليير

آلةعلىبالعزفأسرتهإعالةفيساههحيثبالتيمورمدينة

اشتهرماولصرعاد.بيبوديأورحسشرافي()النايالفلوت

الأدبفىمحاضراأم987عامفيوأصب!ءشاعرا

الجامعةهذهوفيموبكينز،جونزجامعةفيالإنجليزي

أم(؟088)الإنجليزيالشعرعلممثلأعمالآلانييرتجط

كتابهفيلأنييروصرحأم(.)883الإنجليزيةالرواية

هوالقصيدةإيقاعأنبإيمانهالإنجليزيالشعرحول

وتشويقا.أهميةالأكثرالحاصية

كتباالأخيرةحياتهمشواتخلاأ!لاكييركتب

منأصبحتالتيام()878هاميشانتقاممنها،للأطفال

أساطيرأيضاآخربشكلروىقدر.أ!لأطفالقصائدهأشهر

أم(.088)ارثرالملكعبي!ستابهكطآرتراهلكبا،صأ

العدللمحك!ةالدائموالمقرهوأضدا،ح!صمةمقرلاطي

سكانوعدد،نسمة338/944نهاس!صاعدد،الدوأجة

الرسميالمقروهى.نسمة،629677الحضريةالمنطقة

هذاويعنيجرافنهاج،اسرسمياتسمى.أطل!جةاللعائلة

منكثيرعلىالتوقيعتموقد.أحصنتاسياج،اللقب

هولندا،عاصمةأما.المدينةهذهفيالاوروبيةالمعاهدات

.أمسترداممدينةفهي

وعلى،الهولنديالساحلغربجموبتملاهاي

وتقع.الشمالبحرساحلىعنمتراتكيلوخمسةبعد

الهولندية.المدنأ،كثرخلافاالبحر،سص!!فوقالمديمة

التيشيفنينجن،مدينةالمدينةشمالمربالقربوتقع

متنزهأكبركونهاإلىبالإضافة،السمكصيدفيهايزدهر

هولندا.فيأجحراشاطئعلى

الحدائق،منكثيرفيها،جميلةمدينةولاهاي

وأبنيتهاالأشجار.جانبيهاعلىتصطف،هادئةوشوارعها

المدينةأنالانطباعتعصالفخمةوبيوتهاالقديمةالمشيدة

مدنعكسعلى،الحكومةورجالالقوملعليةسكناكانت

.الهولنديونالتجاريس!صهاالتيالأخرىهولندا

أكبرتعدالتيالحكومةعلىالمدينةاقتصاديعتمد

بناءإلى،الحكومةحجماتساعأدىقدر.اطدينةصىمخدم

إلاالمدينةفييوجدولا.الجديدةالمكاتبمبانيمنعدد

المصانع.منقليل

رئيسيامقراالمدينةمنالكبيرةالشركاتبعضرتتخذ

.الشركاتمنلكثيرفرعيةمكاتبلهاتوجدكمالها،

يخص!صاناالأصلفيلاهايكانت.تاريخيةنبذة

وأصبحتالصيد.يريدكانعندمافيهينزلهولندا،حاك!ا

استقلالهاعلىهولنداحصلتعندما.أم025عاملهمقرا

مقرإلىلاهايتحولت،الميلاديعشرالسادسالقرنفى



35رسةمد،تهوللاا

مدينةفيالسلامقصر

أوائلفيبني،لاهاي

ويستحدمالعشرينالقرن

العدللمح!صمةدائمامقرا

فضولمحكمة،الدولية

النراع.

الجمهوريةفياتحدتالتىالمقاطعاتكلحكمالذيالبرلمان

والسويدإنجلترامنكلعقدتوعندما.الجديدةالهولندية

عاملاهايفيالمعاهدةعلىالتوقيعجرىبينهاحلفاوهولندا

بينالثلاثىالحلفعلىفيهاالتوقيعجرىكما.أم668

.م7171عاموهولنداوفرنساإنجلترا

عاملاهايفيسلاممؤتمرعقدالروسيالقيصراقترح

للمؤتمراتدائمامقراأصبحتقدالمدينةوكانت.أم998

الأوروبية،الدولممثلوأم709عامفيهاواجتمع.الدولية

بعدفيماأدتالتيالمشاكللحلبالفشلباءتمحاولةفى

أم(.189-191)4الأولىالعالميةالحربنشوبإلى

خلالام049عاملاهايالألمانيةالقواتاحتلت

المدينةفيالحربأضراروكانت.الثانيةالعالميةالحرب

مدينةفيدفاعيانظاماوضعالألمانفقد.جسيمة

.لاهايمن2-فصواريخوأطلقواشيفنينجن،

نأقبلالمدينةعلىجويةغارةبخمسينالحلفاءقاموقد

.ام49ءعامالألمانمنيحرروها

الفطاربمالبيئيالتلوثالبكتيريابمانظر:.اللاهوائي

الوقود.،مرض،الشعاعى

التفكيرمننظاموهو،النصرانيةالعقائدعلمالاهوت

على،وشكلهنشأتهبسبب،معناهفييقتصرالدينى

فيالفلسفةعناللاهوتعلميختلفوحدها.النصرانية

الفلسفةأنحينفيالإيمانمعطياتعلىأولايقومأنه

الفكرتاريخهواللاهوتوتاريخ.وحدهالعقلعلىتعول

العقائدبينيوفقأنباستمرارحاولالذي،نفسهالنصراني

والعلم.الفلسفةومقتضياتالدينية

الله،:هيالرئيسيةالنصرانىاللاهوتعلمموضوعات

واختلف.الحساب،البعث،الخلاص،العالم،الإنسان

،اللاهوتعلمتضمنهمابعضحولاللاهوتعلماء

أقانيمثلاثةأدله"فىأنيعتقدونالذينالكاثوليكفمنهم

فكرةأنكرمنومنهم"القدسالروح،الابن،الأب:هي

.القدسالروحوألوهيةالمسيحألوهيةوأنكرالتثليث

الإنجيلعلىللهفهمهماللاهوتعلماءبعضيقيم

يشرحبينما،الكناشمجالسمنالصادرةوالمراسيم

علمأو،الفلسفةضوءفيلله،فهمهمالاخربعضهم

التجربةتؤدي،الحالاتمعظموفي.العلومأو،النفس

نظامهفيمهما،دورا،اللاهوتلعالمالخاصةالدينية

،الإسلامفيالكلامعلماللاهوتعلميقابل.اللاهوتى

وعلمائه.الإسلامفقهاءمنكثيرالعلملهذاتصدىوقد

كليةاللاهوتمدرسة.مدرول،تالا!

وقياداتللمستقبلالنصارىالدينرجاللتدريب

تسمىوقد.الأخرىالدينيةالمنظماتأوالكنائس
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ذاتمؤسممةعموماهيو،اللاهوتكليةكذلك

عادةاللاهوتمعاهدطلابويدرس.جامعيمستوى

لدياناتهم.ألمقدسةاوالمؤأغاتوالفلسفةوالتاريخالعقيدة

النفص!،علمامثل،التطبيقيةالعلوممنهمعددويدرس

مدارسوتمنح.أ!عظوا،أعبادةوا،الدينيةوالتربية

مثلالعليا،الدرجاتأجلداناصتعددفياللاهوت

بعضروتمتى.الد!صتوراهودرجةالماجستيردرجة

الشهاداتأو،والترخيصات،أسدبلوماالدينيةالجماعات

الجامعية.الدرجاتمنبدلأ

س!!انهاعدد.صستانباشيمدينةأحجرثانيةلاهور

إلاأحس!ظناعددصىيفوقهالاو.نسمة52927؟968

أ!شمافيأ!اقعاا!،قليم،البنجابعاصحةلاهور.حراتشي

أخسيجاأ!هشاعةضامرألمدينةاوتعد.ممستانباغربي

لاهورتعتبركما.أخرىوصناعاتأطحنواوالحياكة

وتضممدارسوعدةمتحفوفيهاأيضا.تعليميامرحصزا

أجنجاب.اجامعة

يوجدر.سنةأفأالدينةمنالقديمأغسماعمرويبلغ

بازدهارتذكرناالتيأجارزةاالتاريحيةألمعالمامن!ضيربها

عاصمةلاهورثانتر.الهندتتارمنالمغوا!حكمافترة

عليها.نيةالبريصاأدأصسي!إاضص!قبلأسسيخالإمبراطورية

وفيها.اصسيخاعندمقدسةتاريخيةاماكنعدةالمدينةوتض!ا

بالحشبالمزخرفةوالنوافذاكشرفاتذاتالمنازلمنكثير

وقصررائعإسلاميمسجدلاهورفييوجدكماالمحفور.

قسمين.إلىأم479عامالبنجا!إقليماتقسيماتم.ملكي

الشرقيالساح!!علىوتقع،أيرأصديةمقاطعةأصغرلاوت

فيلينسترمقاطعةمنالشرقىالشماليالركنفي

ويوجد.نسمة09)707س!صالهاعدد.أيرلنداجمهورية

أكثرويسكنودروغدا،أثدنداوهمامدينت!تأكبربها

منطقةأيمنأكترصناعاتوبها.لاوثمدنفىالناس

أيرأضدا.جمهوريةفيأخرى

منذببطءلاوثس!صانتزايد.الحكمنظام

فىالزيادةفيتنامتثهـاأحشرينااغرناص!أمحشريمياتا

فياسمكانثلثاويسكن.اسمبعينيات:فيأ!ستينياتاأواخر

.الدن

الروممذهبلاوثسكانمن%59يعتمة!

إلىالنصارىالسكانمن%()5أجقيةاوتنتمي،أسكاثوليكا

الكنيسةمذهبتتبعضئيلةأقليةوهناكأيرأسدا،!ضيسة

مجلسفيبرلمانيينأعضاءأربعةثالأرببئو.المشيخية

المقاطعةمجلسحلالمنالمحليةالح!صمةتدارر.المواب

دندالك.مدينةفيأس!صائنا

بلاوثاشراعيةالأراضياتصلحالاقتصاد.

مساحتهاخمسمنأكثريزرعو.متنوعةلاستخدامات

والبطاطسوالشوفانأصشعيرامث!!بمإشراعيةابالمحاصي!!

وتعدبينها.فيماوتتداخلالمزارعامعفمأوتختلصأ.أسقمر!ار

الحدع!ويقععدا،،دروميماءم!قرياالأيراضديااجحراحتىيمتدبويننهر

زطماست.دللرس!!-الموعرالمتميدالجسردوثير

الدي-الرئيسيالحديديةالسككحطير!أ.تالأراصعةمقاالحموبيةود
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منالألبانومنتجاتالماشيةلحومإنتاجمشروعات

سكانعشرمنأقلويعمل.المنطقةفيالرائدةالمشروعات

بالزراعة.لاوث

يتركزالتىبالصناعةلاوثسكانأعشارثلاثةسشغل

دندالكوتنتجدروغدأ.دندالكمدينتىفىمعظمها

وصناعةواللحوموالأحذيةالهندسيةوالأدواتالملابس

وأدوات،متنوعةغذائيةمنتجاتدروغداتنتجبينما.التبغ

وملابص!.خفيفةهندسية

مجموعنصفمنأكثرالخدماتصناعةفييشتغل

علىوالتجزئةالجملةتجارةتستحوذحيث،لاوثفيالعاملين

فيإقليميةفنيةكليةأقيمتولقد.منهمالاكبرالقطاع

أيرلندا.جمهوريةمنالشرقىالشماليالجزءلتخدمدندالك

أرماشمالأويحدهاالحدود،علىلاوثتقع.السطح

الجنوبومن،الشرقمنأيرلنداوبحرأيرلنداشمالىفي

.كافانالغربومن،ميث

فيتلالوتوجد،منخفضةلاوثأراضيمعظم

جزيرةشبههيالوحيدةالجبليةوالمنطقة.الغربيالجنوب

إلىفوردكارلنججبالوترتفع.الشمالفىفوردكارلنج

كارلنجممرعبرمشهورةطبيعيةمناظروتحوي،ءم09

.دونمنطقةفيمورنجبالوحتىالعميقالبحريفوردلو

الأيرلنديالبحرمعالمقاطعةجنوبيفيبويننهرويلتقي

بهالذيالمنخفضالساحليمتدحيثدروغدامدينةعند

الرملية.الشواطئبعض

أما،سم09السنويالأمطارسقوطمتوسطيبلغ

إلىيصلبينماينايرفيم5فهوالحرارةدرجاتمتوسط

يوليو.فيم551

عبراستراتيجيةبأهميةلاوثأتسمت.تاريخيةنبذة

الطريقعلىوقوعهابسببوذلك،الطويلتاريخها

،بالمنطقةونهايةوألسترلينستربنيربطالذيالرئيسي

قصورهاوتعكسأيرلندا،فيالإنجليزيةالحدودنطاقوهى

فيألسترمملكةمنجزءالاوثوكانت.الطويلتاريخها

القرنفىالنورمنديونالأنجلوعليهايستوليأنقبلأوريل

مهمةمدينةدروغداأصبحتثم،الميلاديعشرالثاني

القائدولكنأحيانا،فيهايجتمعكانالبرلمانأنحتى

.م9461كزاهاكروموملأوليفرالإنجليزي

تاريخ.،اأيرلند:أيضانظرا

للأساطيروفقا-كتب،الصينيينالكتابأحدلاوري

الطاوية،المسماة،الصينيةالفلسفةفيالأساسيةالكتبأحد

تشنج.تيتاوغالباالكتابهذايدعى.الداويةأيضاوتلفظ

السادسالقرنخلالعالقيلأوزيبأنالرواياتبعضتقول

منالمؤلفتشنجتيتاوفكتاب،حالأيةوعلىالميلاد.قبل

الثالثالقرنينخلالوروجعجمعربماموجزاقسما81

باقيويتضمن.مقفاةأقسامهنصفمنوأكثر.م،قوالثانى

.منثورةطاويةوتعاليمشعبيةأقوالأالكتاب

معوالتحركالبساطةأنأيضاتشنجتيتاوكتابيعلم

.الرشيدةللحكومةالمفتاحهوالأحداثمسار

مداريبلدوهوآمعيا.شرقيجنوبفيبلدلاوس

الأمطارعليهاتنهمركثيفةوغاباتجبالمنيتكون

ل!ش.ثمينةمعدنيةورواسبخصبةتربةوفيه،الغزيرة

الرسميوالاسمبالتطوير.قطيحظلمالبلدهذااقتصاد

فيانتيانلاو.لشعبالديمقراطيةالجمهوريةهوالبلدلهذا

مدنها.وكبرىلاوسعاصمة

الصينيةالهندمنجزءابوصفهلاوسفرنساحكمت

مأ549عامفىعاما.خمسينمنأكثرلفرنساالخاضغة

لكن.محايدةمستقلةدولةلاوسبأندوليةاتفاقيةاعترفت

الحكومةقواتبينأهليةحربنشبتأم069عامفي

سىلاو

أحرليهطنيهعاطرإ

اللحرسطحمسئوى!وثارتعاع3

ادوليةالحدودفيمرحعالسم!الخريطههذه

ء7؟لا:-لصي!ا!لمىبرلم،.

،لقئدآسحا!،،ء-ص

/لورماءحلا/كاو

فلتنآ!يمالاؤتا!ىثبر-ص!يخليج!هعلهين

أطا!لعأيرك!الصليىحمي!دلألأبرأ

مالد!لأحلألا*حي!سطهثوفيكا

ء)لمخ!،لأسو!لأ"!-إفيصيختك!يياسير+!بر
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موجزةحقائق

لىشياحيا.صمةالعا

لارةالرسمةاللغة

حو!-عربشمال-الأحجراالمساداتك!00823620.اللساحة

ك!.051عر!-ححو!فهـثا!شماكم؟4601،شرث

سحة،60001505!16تاتديرحسص:السكانعدد

في%22د،ريكليو78./اخورلمجر،ا2،!صمفيشحصا12،امممادةا

ا!امإتأضتدبراا.إصسمة3د08313.884إحصاءايدر.ا

سسمة.0007325م1002

اح!جكا،اشحرالألتهار،ااممها!،حصي،الحاالد-الرئشةالمحاعميل

احتمامية،ا3ا!درا،احلديةحا!اطمتر،اتحص!إا،اء!ا،الحمصيات

اشصية،ااطصموعاتاهـ!يرو،الأرر،ا،واهـثالثحار،الأليونا

اضع.اأعصدير،ا،التيكختالتساي،

وشريطوأسمله،أعا،5فيأشقيأحمرشريطم!يت!صدالبلاد:علبم

يرمرالأحمراسضاء.داشةاتصيسا!ركز!ي.الوصط!ىأشقىازرث

والدا"!ةالاردححارممتلىالأررقاسسما.وروحه3لاوشصاررماء

.م7591عامدىاعتمادهرتم.مشرلىممستقماوعداتمتلالبيضاء

أصية(.ومميقىمو)ساتشمغ:الوطنيالنشيد

:انصأ،ا!سعرىااسحدةالمعرشة.كيص:الاسامميةالوحدة:العملة

لنقود.ا

قادهاا!أ!لاؤ(ا)بلادلاوالباتيتوقواتاللاولممية

مأ629عامأصرىدوأسيةاتفاقيةششلتوقد.الشيوعيون

منأسسبعينياتاوأوائ!أسشينياتاطوالالخلافاتحلفي

لاوالباتيتقواتكسبتأم759عامفي.أعشريناالقرن

.ل!وسعلىو!ميوتالحرب

مل!جالاوسفيالحكمانظامكان.الحكمنظام

يرأس!كانو.أم759عاملاوالباتيتانتصارقبلدمشوريا

ذإ،السلطةقليلالواقعفيكانلكنه،ملكرسمياالدولة

نأبعد.الشيوعيينمناكهلافيةحكومةالبلادتحكماكانت

الحكومةألغوالاوسعلىأصسيطرةبالاوالباتيتفاز

شيوعيةح!صمةوأقاموا،الملكيالنظامأكواأكما،الائتلافية

أعسصس!أوفي.أغومياألاتحادالمؤقتةالحكومةسموها

استيلاءمنذأ!ادمستورأوللاوسأقرت،أم!!أ

بمقتضى،الرئيسويترأس.الح!صممقاليدعلىالشيوعي!ت

رئيسبتعيينالرئيسويقومالبلاد.حكومةالدستور،هذا

ويختارالحكما.شؤونبتصريفللقيامللوزراءومجلس

.سنواتخمسلفترةالرئيس،البرلمان،الوطنيالمجلس

انتخاباالشعبينتخبهمعضوا85الوطنيالمجلعرويضم

لمحخوات.خمسلمدةمباشرا

لغوشين،مجموعت!تإلىلاوسس!صانينتمي.السكان

آسيا.جنوبيمنالحمروالحميرالص!ت،منالتيبتية-الصيمية

وهمونغلاوشعوبفتشملالتيبتية-الصينيةالمجموعةأما

الحمرالخميرمجموعةأماوتاي.!ص،أيضاويسمون

اللاولغةهىلاوسفيالرسميةاللغةالخا.شعوبشتشم!

تايالأند.للغةشبيهةوهي

اللاوشعبمنهمالاجتماعيونوالسياسيونالزعماء

وهمالخا،شعبأبناءأما.الس!!اننصورحوالىيمثلأسذيا

معاملتهمعلىاللاويوندأبفقد،الاصليونلاوس!عحان

الحكملاوالباتيتحزبتسلماأنومنذعبيدا.بوصفهم

التايشعبمعظمويعيشالخا.أبناءم!صانةتحس!!علىعم!

سفوحعلىهمونغشعبيعيحثربينماأجة،أحشمااالوديانصى

منوهو،لاوسفيالأفيونأ!محصومعظماشيشجونأ!الحما

سكانكلوفيرا.ربحاتعص!!أضياالمشروعةغيرأصادراتا

مي!صنجنهربمحاذاةالأرزايزرعونأغلبهمرنمزارعوأ،وس

المرتفعاتفييعيشونالدينالإوسيوناأما.وروافده

السكانيعيع!.والتبغوالأرزوالقص!!أصشاميةاأ!ذرةافيزرعون

الأرضسطحعنترتفعخشبيةأعمدةعلىقائمةبيوتفي

عتباتوللبيوتالمتر.ونصفومترينمترينب!تيتراوحبما

،الخيزراننباتمنجدرانروأرضيات3،معصاومداخل

اتححغ.امنسقوثو

جولاتوحياتهمفقراءلاوسشأغرىاس!!ادأغلبية

تقريباالس!ظننصف.المحاصي!!جنيرإهـهـ!امنمتصلة

لكن،ويكتبونيقرأونأكترأوعاماعشرخمسةبلغواممن

اللاوسيينوأغلب.المدارسأهملواأغرىاأهامنكتيرا

فيتتركزالبلدهذافيالاجتماعيةالحياةومعظم،بوذيون

البوذية.ال!حتفال!ت

نهربينالميكونجنهرحوضفىلاوسرتقع.السطح

طولوعلى،الشمالفيأنامايتجبالوسلسلةمي!صنج

ارتفاعهايتراوحوعرةوجبالهضابتوجدالشرقيةالحدود

بياجبلهول!وسفيم!ظنأعلى.م012و.015بين

مترا.2)781ارتفاعهويبلغلاوسو!مطفيالواقع

المهريةا!ديالىا!يرئيمىبشكليعيمتسودلاوسفيالمزارعون

الشاميةوالدرةال!تيررع!ما،اشئيسيالمحصولهوا،ررار.الح!بة

.حصراواتسساتينالعائلاتمعظمتمتلكحداإلى،الإصاشة.والقطر
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المنخفضةالأراضىهيإنتاجاالأوفرالزراعيةالأراضي

لاوسوفي.وروافدهميكونجنهرضفافعلىالخصبة

والرصا!والجبسالذهبمنكبيرةوخاماترسوبات

غاباتهاوفي)الخارصين(.والزنكوالقصديروالفضة

ثمينة.أخرىوأخشابالتيكخشب

مايوشعهريبينالغربيةالجنوبيةالمومعميةالرياحتهب

الأمطارمنسنتيمترا25المتوممطفيوتسقطوسبتمبر

الحرارةدرجةمتوسطيكونالفترةهذهوخلالشعهريا.

الأمطارمعدليقلمارسحتىنوفمبرومن.م428حوالي

متولحمطويكون،السنتيمتراتمنونصفاثبنعنشهريا

.م21حواليالحرارةدرجات

استغلاليتمولم.متخلفلاوساقتصعادالاقتصاد.

الصناعاتمنقليلسوىالبلادفيوليصر،المعدنيةمواردها

لكن،الرئيسىالاقتصاديالنشاطهيالزراعة.التحويلية

الإنتاجزيادةتمنعالقديمةالزراعيةوالمعداتالأمماليب

وتشتمل،لاوسفىالرئيسيالمحصمولهوالأرز.الزراعى

والقطنالشاميةوالذرةالبنعلىالأخرىالزراعيةالمحاصيل

من)وهوالأفيونيزرعوناللاومسيينبعضوالأبقار.والتبغ

ويصدرونه.(المحظورةالزراعات

ميكونجنهرهيلاوسفيالرئيسيةالنقلوسيلة

الفصلفيإلاممهدةغيرالبريةالطرقأغلب.وروافده

المناطقمنكثيرفىالمؤنلنقلالوحيدةالوسيلة.الجاف

يوجدلكنحديديةسككلاوسفيليس.الطائراتهي

منميكونجنهرعبر-خاينونغيربطحديديخط

تايلاند.فيبانكوكبمدينة-فيانتيان

اللاوشعبأسلافدخولكانربما.تاريخيةنبذة

الميلاديالتاسعالقرنفيتمقدلاوسإلىأضاياوشعب

عامفيأمراء.يحكمهاصغيرةدويلاتأسمعواحيث

لوانغباسمالآنالمعروفةسوا،ميونغحاكمقامأم353

لانمملكةفيلاوسالانيسمىمامعظمبتوحيدفرأبانغ،

تشكلتام007عاموحواليفيل(.المليون)بلادزانغ

وفيانتيان،لوائفرأبانغ،هيمنفصلةكالكثلاث

فرنسااتخذتعشرالتاسعالقرنأواخروفي.وشامباساك

الهندمنكجزءوحكمتهامحمياتهامنواحدةلاولمرمن

الصينية.الهندانظر:.الصينية

الإخوةبرئاسةالحرةلاوسلجنةقامتأم479عامفي

وضتوفا،نوفونغوسوفا،فوماناوسوفا،فتساراتلأمراءا

الاتحادداخلالاستقلالوتم،لاوسفيدستورأولعلىفرنسا

فئاتإلىالأمراح!انقسمحينذاك.ام949عامفىالفرنسي

،لاوسمنالشرقيالشمال!عوفانوفوبإلىوانتقل،متنافسة

لفيتنامالشيوعيالزعيم،منههوشيمعاتصالاأقامهناكومن

الشيوعية.لاوالباتيتحركةوأنشأ،الشمالية

فيالفرنسيينمنههوتيقواتهزمتأم154عامفي

عقدللسلاممؤتمرقررحينذاك.فيتنامفيفوبيانديانمعركة

محايدا،بلدابصفتهلاوسدولةإقامةبسويسراجنيففي

غيروتايلاندالشيوعيةالشماليةفيتنامبينعازلةومنطقة

عضوالاوسوأصبحت.جني!اتفاقيات.أنظر:الشيوعية

الحكمعلىوتوالتأم،559عامفيالمتحدةالأمهيئةفي

.أم069إلىأم549منحكوماتعدةفيها

الكابتناسمهلاوسجيشفيضابطقام0691في

وطالب،للغربالمواليةبالحكومةأطاحبانقلابكوبلي

مميطر.أهليةحربنشبتالحالوفي،محايدةبحكومة

نأقبللاوسشماليمعظمعلىلاووالباتيتليكونغ

مأ619فيالنارإطلاقوقفيعلن

جرىأم،629عاموفىناشبا.ظلالقتاللكن

دولة41بمشاركةجنيففىعقددوليموتمرفيالاتفاق

الأميريكون،لاوسفيائتلافيةحكومةإقامةعلى

سوفانوفونغوالأمير.لوزرائهارئيسايدالمحاسوفانافوما

فيها.عضوينللشيوعيةالمعاديبوناوموالأمير،الشيوعي

طالبتكما،دولىبإشرافلاوسحيادالاتفاقيةوضمنت

.لاوسبمغادرةالأجنبيةالقواتك!!الاتفاقية

منسوفانوفونغالأميرأنسحبأم639عاموفي

وقواتلاوالباتيتبينجديدمنالقتالواندلع،الحكومة

عسكريينمستشارينمندعمالاوالباتيتتلقى.الحكومة

فيتناممنالجنودالافومنالسوفييتيوالاتحادالصينمن

منقواتساندتهافقدالحكومةقواتأما.الشمالية

مستشارونساعدهاكماالجنوبيةفيتنامومنتايلاند

كانتأم079عاموفي.المتحدةالولاياتمنعسكريون

،لاوسغربىعلىإلالاتسيطرفوماسوفاناحكومةقوأت

تسيطرسوفانوفونغبقيادةلاوالباتيتقواتكانتبينما

.لاوسشرقىعلى

طريقتستخدمالشماليةفيتنامكانتفيتنامحربخلال

والمؤنوالذخائرالقوأتلنقلوكمبوديالاوسفيمنههوشي

المتحدةالولاياتطائراتوقامت،الجنوبيةفيتنامداخلإلى

عاموفي.لاوسفيأخرىومناطقالطريقهذابقصف

القنابلقاذفاتتدعمهاالجنوبيةفيتنامقواتقامتأم719

لمهاجمةلاوسداخلبالعبورالأمريكيةالمروحيةوالطائرات

الشيوعية.والإمدادالتموينطرق

الباتيتمعلاوسحكومةاتفقتأم739عامفي

حكومةتشكيلوعلىالنار،لإطلاقوقفعلىلاو

كانجديدةحكومةأقيمتام749عاموفي.ائتلافية

للهيئةرئيساسوفانوفونغوكانلوزرائهارئيسافوماسوفانا

مؤيدةمظاهراتقامتأم759عامفي.الاستشارية

غيرالحكومةموظفيمنكبيرعددفاستقالللشيوعيين
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الح!صمةصارتبهدا.شيوعيونمحلهماوح!الشيوعي!ت

قواتبسطتذاتهالوقتوفي.أصشيوعي!تامميطرةتحت

أسلاد.امنشبيرةمساحاتعلى!ميطرتهالاوالباتيت

فيتنامبسقوطم7591ألريلفيفيتنامحربانتهت

تمحنذاتهأصثحهراوفي.الشيوعي!تأيديشيالجنوبية

متأصهـقتوفىركمبودصا.علىةاسميص!إمنالشيوعيون

أساتيتاتسسيص!إو،عرشهعنالملكتنازلنفسهاالسنةمن

!حيص!!مندر.شيوعيةدوأ!ةأصبحتاختيلاوسعلىلاو

وبعدأجالأد.امنسي!تأسا،واآلاففرالح!صمعلىالشيوعيون

الفيتناميةأغواتاصأنحاأحمسوندخلوجيزةلفترةذلك

ح!صمةعلى!جيرنفودأطفيتنامي!!وأص!ت،سلاوإلى

كبيرحدإلىفحرجاممصسامعوفانوفولغتقلدوقد.لاوس

اتحداءأ!شيوعيةاالح!صمةظلىشيالدولةرئيس!منصبوهو

.ام686اعافيأ!اممتتماوحتىأم759عاممن

،91681و1688عاميل!تقواتهافيتنامسعحبت

حمماككوأعهـس!توا،أ661اعادستورهاسلاووأحازت

.اا629اعاصلدءاأطملادرئيسافوسافان

شرقجنوب؟فيانتانبابخ،لوانجفراأيضا:انظر

نهر.،ميكوبخكولومبو،خطة؟فيتنامحربآسيابم

العملياتأ!صفالنفسعلمافيمصطلحاللاوعثهى

عقولفيتدورانتيوالمشاعروالتصوراتا،فكارواالعقلية

عملياتلوجودعلميةدراسةوأوأ!.ممهمإدراكدونالناس

هي،مدركةتحونأندود،العق!داخلشاعلةعقلية

شاركومارتنجانالفرنسيالأعصاباعالمدرا!عة

درسواحيث،الميلاديعشرالتاسعالقرنفيوتلاميذه

التنويمانظر:.أطعنصيسياالتنويمطريقعناللاوعي

ذويمن!ضيراأنالأطباءاتحققذلكوبعد.المغنطسى

،الهوسأوبالهستيرياألمصابيناأولئكمث!،العقليةالأمراض

الهيستريا،انظر:.اللاوعيوأفكارمشاعرتأثيرتحتكانوا

أولفرويدسيجموندأضمساوياوكان.الأمرافالعقلية

علمفيأ!لاوعياأفكاررمشاعرأهميةبوضوحيدركطبيب

النفسىالتحليلطريقةيدفروطوروقد.البشريأضفسا

النفسي.التحليل:انف!إ.العقليةالأمراضرذريلمعالجة

ماعلىللشعرفومميلةتصلحالطريقةهذهأنوالواقع

با!عتخدامفرويدوتمحن.المريضعقلفيعيودونيجري

التيالمشا!هـوالأف!طرأنعلىالبرهنةمنالنفسيالتحليل

منكثيرأضخههـهـأصهـاضرإلىفقصأتؤديلااللاوعيفيتدور

أهميةذاتذأ!كجاكبإلىأحضها،العقليةالأمراض

الناسعقوا!بهاتعملالتيالويقةفهمفيأساممية

كبيرتقدمإنجازمنالأطباءاالمعرفةهذهوم!صت.الطبيعيدبئ

العقلية.الأمراضمعالجةفي

عتيالتحت

الرها!

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

ندسيحمو،درزيدأمحصا!ا

حوستافكارأ!،يوجأصمسيالعلا!ا

فيأجونانيينامنقومهحذر،طرواديكاهنلاو!ن

بعضهمحربأسةحافيالإعرية!والطرواديودظ!.طروادة

بإنهاءالإغريقوتظاهر.سنواتعشرلمدةلعضمع

خارجضخماخشبئاحصاناراءهموخلفوارالحصار،

جالبمنبالغدرشععورنلاوكوخامرر.طروادةأسوار

الخشبيالحصانإدخالبخطورةقومهشأخبر،الإغريق

حتىال!غريقمنأخشىإني:قائلااطدينةأسوارداحل

أ!دايا.اريحضروعندما

بحريتانحيتانهاجمتهيتعبد،حونلاو!سانبينمار

نأالطرواديونظن.الموتحتىسحقاوأوأ،دههوبتاهوض

،تحذيرهفرفضوا،الاأ!ةمنعقابعوتصوا،،5ماحدت

وأح-ت.ألمدينةاأسوارداخ!!أإالخشبىاححان:أحد:ا

!مجنودايحفىالحصانثادفقدحة!،علىصا!شود2،و

فيرجيليصف.المدينةاحتلوارأغي!!اشيممهاصهـحوالإشهـت

الإنيادة.منالثانياص!صابافيثونل!وموت

.طروادةحربأيضا:انظر

بجمهوريةأجنسترمقاطعةفيتقعريفيةمنطقةلاوس

من39%ويدين.نسمة32552سكانهاعددأيرلندا،

الباق!تومعظم،ثوأجكال!ظالرومبمذهبألمنضقةأاهذهأهل

)!اياحتمحرهشةأولليهاأشئوقد.صا،ر-بلينجتونبورتر

أح!رلائية.االطاقةاضوليد(المتححرةالساتات



95رعقا،يتريلللاا

فىالسكانربعويعمل،الأيرلنديةالكنيسةإلىينتمون

الشعيرمثلمحاصيلهؤلاءخمسويزرع،الزراعة

مغطاةفهي،الأرضبقيةأما.والقمحواللفتوالبطاطس

وبعضلحومها.إنتاجبغرضالماشيةلإطعامبالحشاش

نصفنحويعملبينما،الأغنامبتربيةيهتمونالمزارعين

الخدمية.الصناعاتفيالسكان

منجزءالاويسمنطقةالانتحتلهاالتىالجهةكانت

عائلةوكانتاسوري.بامممالمعروفةالقديمةأيرلندامملكة

علىتسيطركانتالتيالوحيدةالعائ!ةهيأومورز

وصلعندماالوقتلبعضالأومورزحكمانقطع.المقاطعة

،الميلاديعشرالثانيالقرنأواخرفىالنورمنديون-الأنجلو

الأسرةمجيءمعنهائياالإنجليزيةالسيوةوتحققت

جاءعندما،الميلاديعشرالسادسالقرنفيالتيودورية

ماأهمومن.المقاطعةفىوس!صواالإنجليزالمستعمرون

فىبهامرتالتىالأليمةالمجاعةالمقاطعةتاريخفيحدث

هاجرأوماتإذعشر،التاسعالقرنمنالأربعينيات

.السكانردغمنأكثرخلالها

كما-انحدروا.قديمةيهوديةقبيدةأفراداللاودون

نسلمن-القديمالعهدأسفارثانيالخروجسفريحكي

اللاويننإلىبالتابوتعهدوقد،يعقوببنالاوي(ليفي

إلىمصرمنالصحراء،عبرإسرائيلبنيرحلةخلال

عابديقتلواالذينهماللاويينأنوردوقد.فلسطين

.بهارونيألهواولمالسامريصنعهالذيالذهبيالعجل

بنيعلىهاروناستخلفقدالسلامعليهموسىوكان

سبحانهربهلأمرامعتجابةالطورجبلإلىوذهبإسرائيل

وعندمارهبانا.هارونأسرةمناللاويونعملوقد.وتعالى

-وهيإممرائيلبنيقبائلبينفلسطينمنأجزاءقسمت

أخذواأنهمإلامنها،جزءأياللاويونيعطلم-عشرةاثنتا

كانتالتيالإتاواتعلىيعتمدونوكانوا.متفرقةمدنا

الباقية.عشرةالإحدىالقبائلمنجبايتهاتتم

منالثالثالكتاباللاولننسفرسدر.،اللاويين

الواردعنوانهمنأسمهجاء.القديمالعهدأواليهود،توراة

ليفيس.كتابتسميهالتى،اللاتينيةالتوراةترجمةفى

رهبانمنهاانحدرالتيليفيقبيلةإلىالعنوانويشير

الرهبانية.النظممنتقريبابكاملهالكتابويتألفاليهود.

غيرالحياةيمسالقواعدهذهمنعديدافإنذلكومع

الحياةمظاهرجميعكانتكيفتظهروهكذا.الدينية

الخمسة.الأسفارانظر:.الدينيالسلوكمنجزءاتعضد

أم(.716-)1646فلهلمغوتفريتلايبنيز،

هواكتشف،ألمانيوباحثرياضياتوعالمفيلسوف

حسابنظرية،مستقلةبطريقةكل،نيوتنإسحقوالسير

والتكامل.فلالتفاحسابانظر:.والتكاملالتفاضل

حاسبةآلةواخترع،التنائىالعدنظاملايبنيزوضعكذلك

مناستخلاصهايمكنالحسابعلمحقائقأنيعتقدوكان

المنطقية.القواعد

نأيعتقدكانفقدمعقدا.فلسفيانظاماوضئلايبنيز

قابلةوغير،بالعقلشمبيهةموادهيللحقيقةالنهائيةالمقومات

الحالاتوعرف.الأوليةالوجودمقوماتوتسمىللتجزئة

حسية.إدراكاتبأنهاالأوليةالوجودلمقوماتالمتغيرة

مجردةمظاهربل،نهائيةحقائقليعستالماديةوالأشياء

انظر:.الأوليةالوجودلعناصرالحسىالإدراكعنتنشأ

الفلسفة.

بعثاتفيأوروبافيكثيراوسافرليبزجفيلايبنيزولد

التيهانوفرفيلايبنيزمات.ألمانلحكاممختلفةدبلوماسية

حياته.أواخرمنطويلةفترةفيهاقضى

لمعالجةيستخدماللايتريلعقارعكقار.اللالتريل،

عارضإذالأطباءبمقبلمنالجدلحولهثار.السرطان

معالجةفيفاعليتهثبوتلعدماستخدامهالأطباءمعظم

أنهيدعونالدواءهذاامشخداممؤيديولكن.السرطان

.مرضاهمنبعضاشفىأوأصسرطاناأوقف

وهناك.المشمم!نواةمناللايتريلعقارويستخلص

كيميائيا.اللايتريلتحللالأطعمةبعضفيمعينةإنزيمات

السيانيد.تسمىسامةمادةتفرزالعمليةهذهوخلال

موجودةالإنزيماتأنالعقارهذااستخدامأنصارويدعي

مدحقنبعدأنهويعتقدون.السرطانخلايافيأيضا

السرطانخلاياإلىالسيانيديدخلاللايتريل،بعقارالمرلض

السليمةالخلايافإنالنظريةهذهإلىوالممتناداويقتلها.

التيالإنزيماتعلىتحتويلالأنها،بذلكتتأثرلاالقوية

اللايتريل.عقارتحلل

المريض.دمفيحقنهبوساطةاللايتريلعقارويتعاطى

التياللايتريلعقارحبوبالسرطانمرضىبعضويتناول

منبعضتحتويهامعينةإنزيماتبوساطةالمعدةداخلتتحلل

العمليةتلكعنالناجمالسامالسيانيديكونوقد.الأطعمة

وقاتلا.خوا

منولاية18أجازتالأمريكيةالمتحدةالولاياتوفي

نأإلا،قانونىبشكلالعقارهذاوامشخدامإنتاجولاياتها

اللايتريلعقارنقلمنعتالامريكيةوالأدويةالأطعمةإدارة

الولاياتحدودعبر-صناعتهفىالداخلةوالمقومات-

الأمريكية.

قانونيا،الدواءهذاتناولجعليفضلونالناسوبعض

نوعيختارواأنالسرطانمرضىحقمنأنهعلىويصرون
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أصب!!ىماإذاإنهيقولونالخصومأنإلا.يرعبولهالديالعلاج

أ،نمعيفضلونهالسرطانمرضىمنكتيراجانمتيسراهذا

.الأخرىالعلاخأنواعمنأقلالحانبيةوآثارهمضاعفاته

عقارحبوبتناوليحتارونأ!ذيناالمرضىفإناسذلكونتيجة

أضقليدية.االعلاخلىبص!إيعالحتهمالفرصةسيفقدوداللايتري!!

عقارفاعليةبشأد،الحالأثهذاأضسويةمحاوأ!ةوفي

المتحدةأ!لاياتاشيأ!طنىاطان11معهدبدأاللايتري!!،

هذهثنتاتضمنت5.أم089عامالدواءهذابدراسعة

غيرأ!لايتري!اعقارأنأم،819عاملشرتالتيالدرا!عة

خطرا.ي!صنوقدالإنسانعندالسرطانلعلاجفعال

يقع(،كريم)حجرأ!الأوباالتعدينمركزربجلايتلج

علىبأ!شرالياأ!سطىاالشماليةويلزمعاوثنيوولايةفي

والجت،شماشوء7!ص!مميدنيمنك!ا077نحومسافة

حقوأ!صثرأصرححوكوينرإ،لد.حدردحنوليكم5و.

اشئيسياطسدر5صلز،"ساوثنيوفيإنتاجيةالأوبال

احطكحدايشملى5.أأحاافيالجودةعافيالأسوداأ!للأوبا

أسوعاوهداأ!لأسود،أطوناذيأغيمااأ!الأوباامنأنواعا

وندرته.ش!صلهبسببالثمنمرتفع

حقلا06نحوالوسطشيالأوبالحقولعددلبا

معظمإجراءويتم.المدينةمنكمأ.مسافةعلىتقع

البحثألىإلا،آليةبطرقالحاضرالوقتفيالأوبالتعدين

ص:ير"؟ص.؟ش-،ء2.*.-!

،بر!بز*ال!،--ظ.ممث!-في

+33.*!--334!لأير؟لأبر؟!-!"ا!عزر!3لمص

الممصمهآ"هـتعترريدلاشرء!يمهمااقتصاديالشاطاالتعدينيعد

العاكم.فيالأسوداللأو،لمصدر

يزورونالذينالسائحينتحذباشتيالعواملأه!امرعنه

.ريدجلايتسجمنطقة

المصطلبرويعود.أعاليتعميألمانيةكلمةرباك

خلالالألمانالمؤلفونكتبهاالتيالفنأغانيإلىالأخصا

التاسعأغرنواعشرالثامنأغرناأواخرشياشومانسيةالفترة

مؤلفأهمكانشوبرتصانزأنويرجح.ألميلادي!!اعشر

روبرتبينهممناخرونصبارمؤلفونوهناك.للأغاني

وجومعتافوولفوهوجو،براص!ويوهانسشومان

والبيانو.الصوتمعلتترافقالأغانياعالبيةماهلر.كتبت

الشعراءكلماتمنوألفت،الطيعةحبعروتعبر

هايني.وهاينرلتش،جوتهمثلالكبارالألمانااشومانسي!ت

أمستردامغربيجنوبكمء3بعدعلىتقعمدينةلاللىن

نسمة.01؟9183أصس!صاناعدداشاي!.نخرعلىأسدابهه

والمدينةسمة.105174اخضريةاطنصقةاس!صادعدد

مركزاوتعتبرسم،أ61بمقدارأجحراسطحصمححفضة

بمتاحفهالايدنوتشتهر.الخفيفةأ!ناعاتاوأططهباعة

فيهولنديةجامعةأولأورانجثأووليماأنشأوقد.ال!صيرة

البطهوليدفاعهمعلىللمواطنينمكافأةأم575عاملايدن

القرنأوائ!!وخلال.أم574عامالأ!عباناحصارضد

زائرا04لنحوموطنالايدنحسانتالميلاديعشرالسابع

.أم062عاممايفلاورالسفينةم!تعلىأمريكاإلىأدحروا

التىالأجهزةأوائلمنلايدنقارورة.قارورةلايدر،

فياخترعتوقد،أممهربائيةاأ!شحنةاأضحزينامشحدمت

منالجهازهذاويتكون.أم746عامهولندافيلايدن

بغطاءمغلقةزجاجيةقارورة

كأفي--؟فلزيةصفائحودغطي.فليني

أغسمينانصفيرقيقة

منوالخارجيالداحلى

ناقلة!فالصفا.القارورة

د!7فلا.الزجاخأماأ!ك!رباء

منقضيبيدخلىكما

كاالأصفر(اأضحاس)االصفر

عبرالقارورةداخلإلى

تماسعلىويكون،الفلينة

الصفائح.مع

توصيليتموعندما

كصبائي،بمصدرالقضيب

القضيب،عبرالتيارينساب

لايدنقارورة،الداخليةالصفايحويشحن



16هيسنثيثيوفيلرينيهلاينيك،

تصبحالخارجيةالصفائحأنغير.الزجاجعبريمرأندون

بالأرضموصولةكانتإذاالكهربائيبالحثمشحونة

وتكون.الكهربمائيالحثأنظر:.ملائمةبصورة

داخلللشحنةمعاكسةشسحنةذاتالخارجيةالصفائح

داخلإلىالتيارسريانشوقفوعندما.القارورة

توصيلتمماوإذا.فيهمختزنةالشحنةتبقى،القارورة

فإن،موصلبولمماطة،والخارجيةالداخليةالصفائح

تفرغشرارةإحداثفيتتسببانالمتعاكسفنشحنتيهما

مخزونها.منالقارورة

المكثف.:أيضاانظر

عالم.م(5871-971)7.تشارلزالسير،لايل

نشر.الحديثالجيولوجياعلممؤسم!عليهيطلقبريطاني

.أم833وام083عاميبينالجيولوجياأسسكتابه

كلمجلداتثلاثةفينشرالذي،الكتابهذانظموقد

كتابهفيلايللفمرح.العلمهذاعنالمتوافرةالمعلومات

خلالشديد،وببطءتدريجيا،تغيرتالأرضأنكيف

وقد.مستمرةزالتماتفاعلاتبفعل،الماضيةالعصور

الأرضيةالتغيراتأن،لايلكتابنشرقبلكثيرونأعتقد

مفاجئة.ثوراتفيحدثت

معظمأمضىلايلأنحتىكبيرانجاحاالكتابلاقى

كانتحديثها.علىحرصامنهجديدةطبعاتيعدوقته

عنالحديثةالنظرياتتقبلواالذينالعلماءأوائلمنلايل

فىأوروباسكانعنكتاباوألفوالتطور.الجليديالعصر

الإنسانقدماسمعليهأطلقالتاريخقبلماعصر

أمريكاشمالفيرحلاتأيضاوكتبأم(بم)863

بأسكتلندا.كينورديفيلايلولدأم(.)845

ينقلهابكتيريةعدوىاللايممرض.مرص،الايم

جرثومةالمرضويسبب.الحيواندميمتصالذيالقراد

القرادمنعديدةأنوأعتحملهاالتيالبيرجدورفريةالبورلية

القصيرةألاشجارذاتوالمناطق،الغاباتفيالموجود

أجسامعلىأيضاالقرادويوجد.الرعويةوالأرأضي

ويصاب.والقوارضالغزلانخاصة،معينةحيوانات

ويكتر.للجراثيمحاملةقرادةلدغتهإذاالمرضبهذاالإنسان

.العاممنالحارةالأشهرفىالمرضانتشار

مما،وشدتهنوعهحمسبالمرضأعراضوتختلف

عندالأعرأضوأول.صعبةمهمةالمرضتشخيصيجعل

.القرادةلدغموضععندينتشرجلديطفح،الغالبية

قبليظهرلاوقداللدغةمنيومينبعدالطفحهذاويظهر

يظهرلاربالمصابينإلىتصلنسبةأيضاوهناك.أسبوعين

فىتظهرالتىالأخرىالأعراضأما.الطفحهذأعليهم

والشعوروالصدأعالحمىفتشملللمرضالأولىالأيام

الأطباءويستخدم.والعضلاتالمفاصلفيوألمابالتعب

الاكتشافحالةوفي.المرضلعلاجالحيويةالمضادات

إذاأماتماما.المريضمنهيشفىوعلاجهللمرضالمبكر

مفصلى،التهابإلىيؤديالمرضفإن،العلاجأهول

العصبي.الجهازفيوخللالقلبواضطراب

بالوقايةالمرضبهذاالإصابةتجنبالإنسانويستطيع

وأالغاباتمناطقفىالوجودوعند.لهالناقلالقرادمن

كلهالجسمتغطيملابسارتداءمنبدلا،العشبيةالمناطق

المواداستخدامأنكماللجلد.القرأدوصوللتجنب

لدغها.منالوقايةعلىيساعدللحشراتالطاردة

وفيأمريكا،وشمالأوروبافيالمرضهذأظهر

منأكثرفيالمرضانتشر،العشرينالقرنمنالثمانينيات

.المتحدةالولاياتمنولاية04

لمنعيستعملاللاينوكينعقار!كقار.الالئوعين،

أمثالهمنالعقاقيروتسمى.الجسممنمعينةأجزأءفىالألم

ابرا!فياللاينوكينعقاريستعمل.موضعيةمخدرات

الجسم،منمعينةعصبيةمناطقلتخديرالأسنانوعلاج

الإحسالرعلىتسيطرالتيالأعصابحولبالحقنوذلك

الرشوموادالدهاناتفييستعملكما.المناطقتلكفي

أثناءالمصابةالأجزاءلتخديرالموصوفةوغيرطبياالموصوفة

اللاينوكينعقارويستعمل.البسيطةالجراحيةالعمليات

غيرالقلبنبضاتاضواباتمنمعينةأنواعلعلاجأيضا

العادية.

مسحوتشكلفيالصافياللاينوكينعقاريوجد

آثارهوتتشابهما،حدإلىلاذعطعموذيرائحةبلاأبيض

التجارياسمهموضعي)مخدرالييروكا!نثارمبن

مفعولوذوأقوىاللاينوكينعقارأنإلانوفوكالنن(

عاممرةلأولاللاينوينعقارتصمنيعتموقد.أطول

تقاسالذيالأنموذجهوصارالحينذلكومنذ.أم469

التجاريوأسمه.الأخرىالموضعيةالخدراتعليه

زيلوكين.

التخدير.أيضا:انظر

-)1781هيسنثيثيوفيلرينيهلاينيك،

الطبيةالسماعةأخترع،فرنسيوجراحطبيبأم(.826

إلىللاستماعال!داةهذهالأطباءيستخدم.أم681عام

بحث.الجسممنالأخرىوالأعضاءالقلبنبضات

ما981عامونشر.والرئتينالقلبأمراضفيلاينيك

فىبحثسماهارسالةفىواستنتاجاتهدراستهخلاصة

،جيدةبصحةش!تعمانادرانفسهوكانالصدر.فحص



لبابن62

فىلاينيكولد.فيهحبيرا!صانأ!ذياأحس!!ابسببوتوفي

شويمبرلفرنسا.مدينة

أم(.038-1013هـ،782-)107لبابن

الأسدأاأخعلبيا،أسببنأحمدلرقاسمبنصرخسعيدأبو

،نحوي،مقرئ،فيأمحسومفسر،،أص!يمافقيه.اصيالغرنا

متكلم.ناظ!ا،،يبأد

الفحارابنو،أغيجاطياالحسناأبيعنالعلمأخذ

وأبوسلمونوا!ب!صابنعليهوقرأوغيرهما،البيري

نيلصاحصوصفهوقدوغيره!ا،الهاشميأطهعبدا

المتأ!هـيرأمدهصاعلماءحابرأمنبأنه،الابتهاج

أخحقيهتاإلىأنحتوىافيالاختياردرجةأسهممن،ومحققيهم

.والفنونأحلومبا

شرحللزجاجي؟الجملشرحبمالفتاوى:كتبهمن

التسهيل.تصريف

م(.647-؟هـ،336-؟)الأندلسيلبابةابن

الأندلسي،البالةبنيحيىبنمحمدالبربريعبداللهأبو

لنمحمدعمهعنالحديثسمع،أصكيالماالفقهفيإمام

تولى.مالكلمذهبزمانهأهلأحفظوكانوغيرهعمر

بقرطبة.والشورىأغضاءا

خارحفقهيةاختياراتولهالملنتخبة،:كتبهمن

المذهب.

-987هـ،314-)266القرطبيلبابةابن

.!!انالال!يأجالةبنعمرلنمحمدأطهأبوعبدام(.269

والعلمااشأيحففأفيمقدماحار!صما،زمانهأهلأفقه

.سليمانبنأيوببعدمفتياصاربالفتيا،

ملبدالحيواناتشعرأو،الصوفأليافمنقماش!داب

الوزنفيكبيرلحداللبادويتفاوتمعا.والضغطبالبخار

صناعةفياللبادالمصانعولستعمل.أغيمةواوالمسمك

أسسجادانةوبماأ،المدرلمحيةأسسبوراتاوممحاةالقبعات

علىعادةأسلبادايصنعأجلياردو.امناضدوأغطةالأخفافوا

.أم8،عرضهايبلغقطعشكل

يتمعطرةرائحةأنهاصمغيةراتينحيةمادةمننواللبار

آسيافيتنمو،معينةأشعجارقلرومنعليهاالحصعول

أقدممنذأسلباناكانوقدأوليبان.أيضاتسمىووإفريقيا.

الوثسية.المراسمأثناءبخورايحرقالعصور

نوعمنأسشجراقلصمنحامدةراتينجيةمادةواللبان

اللونباهتةقطراتوتصبح،المادةهدهوتتجمدالبوزويليا

فيبخوراتستخداالقطراترهذه.الدموعتسمى

أممحولافيالطيساضاتينجيحل!!و.الدينيةالصقوسرا

يمررالذي.الأوليبانمحلوليسمىإنتاجعلىأطحصوأ!

،العطريالزيتتسمىزيتية!اررليعطيالبخارخلاله

طويلةنفاذةرائحةليعطيهارأحصواإلىاشيتهذاويضاث

الأمد.ا

أطجسيماتالكبرىأ!ثلاثاالفصائ!إحدىليدون

،الكواركاتفهماخريان9أ1اغصيلتاناأما.ا،وأجة1

اللثتونات،أنالفيزيائيينصثرأيعتقدر.البوسوناتو

منتتألفلاجسيماتهاأنأي،للمادةأساسيةوحدات

أصغر.وحدات

اللبتوناتمنأنواعستةعلىأغيزيائيوناتعرثوقد

ثلاثةإليهامضافاالتاواتو،والميوناتناتال!أحضروهي

والميونات،لإلكتروناتفا.أصيوتريسواتاصاورأ

الإحيرتينول!ش،أجةسا!ئهرباثيةشحنةذواتاتأخاوا"

يعادلحيثالإأحصترونات،شتلةمنب!ضيربرأصتلةمندا

ويعادل،الإل!سرونثقلمتل702حوافيأ!احداالميون

علىيعثرولمالمذكور.أضقلامثل06403الواحدالتاو

فيإل!والتاواتوالميوناتناتال!ل!شروب!تاختلاف

ممتلتها.

كهرلائية.شحنةات.النموصالثلاثةءاأي!.أ"

ريمو-من!!هـسصر

الميوني،والنيوترينو،الإلكترونيالنيوترينوسميتوقد

أنواعلأحديرتبطمنهاواحدك!!لأناقماويوالنيوترلجو

أنهاعلىكتلهابرهنت،الآنحتىر.نةالمشحوأجتون

.تقاسا،لحيتحداصغيرة

اللبتون،مضادتسمىمضادةمادةأجتوناح!ص!يوجد

الأخرىاخواصهاجميعأنإلاذاتها،اللبتوناتكتلةولها

فإنأحشحنةامنخاليةالنيوترينواتأنإلىونظرا.معكوسة

.محايدةأيضاجسيماتهامضادات

.مستقرةغيرذريةجسيماتوالتاواتالميوناتوتعد

فالميون.أخم!جسيماتإلىمتحولة)تتف!سك(تنحلفهي

مضادونيوترينوميونيونيوترينو،إلكترونإلىيتحول

ويقل.الثانيةمنمليونمنجزءينحواليفي،للإل!صرون

وبسبب.الثانيةمنجزءتريليونمنجزءينعنأضاواعمر

توليفاتاتحاداتإلىالتاوينح!أنيم!شأحجيرةاحتلته

الأخم!.االجسيماتصكثيرة

.النيوترونبمالمليون،المضادةالملادةأيفئا:انف!!

منالشرقيالشمالتمثي،كبيرةحزيرةشعبهليرادور

غربا،!دسونوخلئلفمرقاالأطلسياالمحيصأب!تكندا

أحربياالجزءيتبع2.أك!ا،000003نحوومساحتها

الشرقيأحساح!!بايسمىمايكونبينما،كويبكمنها
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فيتقعلبرادورجزيرةفبه

ويقعكمدا،م!الشرقىالشمال

مايط!كتيرا.كويبكليمعظمها

ئ!وهوممها،الشرقيالشقعلى

لرادور.اسميكوفاوسدلالد،

اسماعليهأطلقمابأنعلمانيوشاوندلاند،منجزءاللبرادور

الساحلالواقعفييشملأم279عاممنذ،الساحل

كم472مسافةتمتدالتيالداخليةالأراضيإلىبالإضافة

هذهفيالحديثويقتصر.الأطلسيالمحيطمنالغربإلى

والذينيوفاوندلاند،إلىالتالغلبرادورمنالجزءعلىالمقالة

2.كم033.492مساحتهتبلغ

جزءأيمنأبعدمسافةإلىالشرقنحولبرادورتمتد

جزيرةمضيقيفصل.الشماليةأمريكاقارةيابسةمنأخر

وجزيرةلبرادوربين،الشرقيالجنوبالوامفىبل،

والغربيةالجنوبيةالحدودكويبكوتشكلنيوفاوندلاند،

لبرادور.فىلنيوفاوندلاند

الحيواناتوفرةاجتذبتعشرالثامنأسقرناأوائلفي

الساحليةالأسماكمصايدفيالأسماكوكثرةالفراءذوات

لبرادور،فىللإقامةالفرنسيينالمستوطنينمنكبيرةأعدادا

يعيشونالحاضروقتناحتىلبرادورأهلمنكثيرومايزال

مالهايعدلمالفراءصناعةأنغير،الأسماكصيدعلى

وفيرةرسوباتتوجدالبلادغربيوفي.أهميةمنلهاكان

تنموبدأتتعدينصناعةعليهاقامتالحديد،خاممن

العشرين.القرنمنالخمسينياتخلال

البلادداخلففي.وقارسطويللبرادورفيالشتاء

شهرإلىسبتمبرشهرمنالأرضسطحالجليدي!صسو

بينماالحرارةدرجاتمتوسطفيتراوحيوليوفيأمايونيو.

الزراعة،تصعبالمناخيةالاحوألهذهوفي.!م61وم57

علىالسكانويعتمد.الخضراواتبعضزراعةعدافيما

إليهيحتاجونماكلعلىللحصولكندامنأخرىأجزاء

منيصطادونهوماالأسماكعدافيماتقريبا،أغذيةمن

برية.حيوانات

بثلاثةتبعثفإنهانيوفاوندلاندمنجزءلبرادورأنبما

الإدارية.للمنطقةالتشريعيةالهيئةإلىعنهامندوبين

حسبنمسمة741.28لبرادورسكانعدديبلغ

معظمويعيمق.أم869عامكنداأجرتهالذيالتعداد

فىالتعدينفيتعملالتيالمجتمعاتفيالبيضالمستوطنين

وفي،الاسماكلصيدالصغيرةالقرىوفيالبلاد،غربى

نمتبلدةوهيجوس-فالىهابيخليجمثلأخرىأماكن

أهم.الثانيةالعالميةالحربأثناءأنشئتجويةقاعدةحول

ومن.الأسماكوصيدالتعدلنلبرادورفيالدخلموارد

الأسماكصيدعلىلبرادورسكالىيعتمد.الأطلسيللححيطالمواحهلبرادورساحلعلىتنتشر،القريةهذهمتلالأسماكلصيدصغيرةقرى

للدحل.رئيسيامصدرابوصفهاالقدسمكولحاصة

9؟!ألملسدورلبرأبحر

لمنين!درجابر

ثأ-ح!
روادالص

وتحلالمل!3(ندلاندو،+نيؤص،

ك!ح!*،+يطشلا3كاكا!

!)تشر-"-روشإكل!و؟الشقمالئىص!وقي1

3!حبمابهثاألاك!جمسحسحىهالتيحليع!ثر

صررعسس!ت!وو*به!-،3//

بولأ!وءور!.حوس

كويبكس-،"سص؟

سسى!صس-يم-سكاججي-!سقيكاس!!ح!!ؤلأ!

صسح!حمشلأإجيماش"ص35كا-*برتر7!!7

ميل003

-!-ئم!!؟

شيلا!ع!دلحعلبرادوربحر

ب!ودسؤ!افى3

نبم!لاندو

الأاك!د!لصاللل!!ير

-.؟لمحلطخؤئم؟ئخس؟عممقسا

لواكا-ءطلسيلاا

جمسسشلمتخدطثسلىلشماا

"--عءح!يم-3!



اللبلاب6!ا

الإسكيمومنلبرادورسكانعشرنحوأنلالذكرالجدير

والهنود.

عشرالثام!القرنحتىلبرادورسكانبيني!شلم

الناسكابي!تالهنودإلىبالإضافةالإسحيموسوىالميلادي

وحطد.الألجونكي!تاإلىأصلاينتمونالذينوالمونتاجنيين

فيعملواالذيرالفرسميينمنأجيفراالمستوطن!تأوائل

أعقمة.اوصيدالفراءتجارة

يعيشونأ!نودواوالإررجموأجيضاالمستوطسونكان

لأرلبلادهمزارحتىالمشقةرالضنكحالاتأشعدفي

جرنف!ويلفرديدعىإنجليزيطبيبأم2!8عاممرة

علىالحصولصتوتم!ش،!عاناتهمأخبارنشرعلىفعمل

كبرادور.شيوعيرماوالمدارسالمستشفياتلبناءمال

ب!تنزاعلعتسأأطمصقةاهذهممواردالاهتمامتزايدولما

الحدرد"اتجةحقوثحوأ!وليوفاوندلاندكويبك

عاافيرفبرادور.فيأ!دأخليةاالأراضيافيالفاصلة

ححدافياكبريصدإاررشأصشورىامجلساأم279
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الاجمالىمنيرالعاملةالقوىإحماليم!/لالميودالقيمة

القمةلايةيرة

عةرالرا

يهالتعدا

لتمسئا

اتءلال!ا

العامةالمرا!ق

راتصالاتلفل

ةلتحارا

ليةلماا

العقارحد!ات

والأعمال

الحدمات

العامةال!!ارة

لد!اعرا

ليالإحما

769

461/1

613

064

393

12.لأ3

774

997

088

123

43

6

48

24

3296

28



العصلى0،299!،الليموقا؟!35!*لم،(لمحالاع71،،."!كا

الجيةأالحيوانالىاعدر"-ء،كاالموآ*لمحمي،.؟"المزك!ون7،*-أ"/.!

،7!2".!الالقار،42ء2!!"إلاكئام،024؟رو.."لماعزد3"

3،م13193ء"كا911!4،الاخكشا!،2رر،!،.*."!أيدجاج"-

ا!اجر،أجم!الالمح!فيا،!3*.أإو319،الأسياثرجمصيد-3

،2"،،الجيص143"!الملجل،لأ5ء،."دالجيرأكاأ،4199-

المثوالوتور،31ء"01!01الإ*سشمت:(319،1المنمحتهيغ3

الطائراتوو!ودالمكيروسين3،*،6،!الجازولمبئاول،"""،كا--

الطهاكةإنئاجاكام401،علأ5-1إ:1،؟إلأالإفشاءأت*،لم،.

4،991لساع!كملووأطلم9الكهرباءإالاجميتهلافيأ*

3لاشيءخاتمتثط-4*عأأكا*،ا!ة.،.."59!1*-9!*.،و؟.31لا

:أ9!39!ترى)طىنفطيهمشحالمح!،!برميل2!،،؟ء*ء،)

3،!؟394ء"*،3حأكا1،،3،3114ل!ء!ء

مبريهكى.أدولار2،3!./..!39،991كائم)ءحارحميعالعايم*ىلاالد

الأسرةحجممحدلىأأ!413993وهصروكاك!االأستر؟يرخل

419911الدس!ويالأسرةدخكصحرل،،9!9الإتيكا

!صادرأصرككىأ،دولار1،321لبنان!ةلح!ا2ؤ14)كا.!كا!!كا

9،ءلم،لم1أخوئ؟%4تحويلات9.33%،و!رواوربأجورالدخنيع

إرربهـ؟*/71!ولالسسكل،%،3ول،الطقاتم!المصروفايور

د33،.3!لم2المصسحي!الرعاكة،3"%،،

أ%!3المر،بخاأعي"،لإ%،كاأالغإثاتمأ،4191-لأالأكظقاصهـنخلام

اوعيو!المبسوليرألمجيافي،%92،*الزرإع!ئمهإ2وآلزراعت!الآرأضمي3

كا3كا33كا.3/1%36

،"339،،،،اليىال!المحل!إ:999إ؟لسيهافيالأكسصاءيالئنثماط

قا"كثرسنة1ةلد*سا!ارك!إحمحدل%،221!الثعمكماقينشاطضعدل

كاحمسب%،3المبالاله،%3*،لا،3999رالملإفارز،%4؟،أأيم!9!كا

أجر!تالصيالدرا!مةأوضحث!لكىءت4يلتقماالوطنيايحهايكثرير!

كا.%7دوفيأكهاأسرة6"،!كا"،جمنكاأكصركللىكا

.33ءر12؟المفادمترالسائحش3عددمأ!ا9كا419السداح!

دولار41وول،،،!..لم،.،أمأ:4199اللإجدالبمالويمني،ينابم

الوا*سلد(ءأصريكئاكايملشخضالارأ!4.،3،!أ!ريمكىكا

أكاوجمهـهلآالتجاليلآ

كاكاكا!الجاريهلالثيعارأبارىالجالطاررا

!ا1"،م1114أمأكاأ3ا!199أمأ19كاأ1191-"

لأالأ-لأ-314!"4--،25لأا!لم13!-ا؟،لأ-3أك!بكيد،لالىمليرن

لأ%لأ،أ-،"لألملمة7لألم261ألم!ء؟أ"؟336أيلإجداليبمن%

سلع)إمر!هكيدولار1،1لأ"3،لا.1،و!*م!أ!9،-!3الأسثيرا

أ%هـ2كفطم!منمجاي!3%34ءنثلرمغداتآلأى%،4"أسمووكم!حكا

كاتلالؤا،%3،8نسافى،%أ؟لياا-!!لرئكيحلاميماادأسحيرلا!سصلاركا

3-كالا*%،لم19-.لماأ،%3!،؟لألمثخد-

أدمو)لكيكرأرلادر1لأ07111!"*".لا.:!م91لأ،!بلضهآدواا

"!حدثيةممخمجارر%،ا7مخثسوجا!،%أولألات،%11"لسهكاكدكا

،%ء77ثه2السوالوب!ةالمملك!-الرنتحسيئالسصدترجهاررلمع!39؟3

،%،،3آلممجد،أ-لعرليهالإمارألتبرع،6يها،لثحويهمسر!

3ولات!الاورالنقل

حصالياكم232لىلاطوا!إحمآ!ي:أملأ9!"!ي!يلى(لحداليحسكتت؟أليثل

لالنبالشخ!ا،كمراكبتمول،كا5؟.!.3.1!8،1دألاالركاثبمدد

الأطوالجماليإ،991)*ألالرواطقلمكتم34!.كا!.لم،*،الم!ريماكا

الركاب-ريعاراررإيرأ5119السملودححلأدل/نم،ةشثا)،لمعمر،يهمءيملآ--

وإطاللأ9-!،البه!ساحئاتكا82112،لا؟

فأكأطن1،1،السفن21؟91أة-

9،9الحوكهاالسحن،94383،ء

لىأ،كملمك!را2739!/04،0،361

امجذوروحلابر:9911،!تلمطمارأا

!م319،1الييرحمعمهالصحورالاتضالإى

لك!المتوقيثع،4ع1و"،،إلينزيع

المشفلال،ح!!اعدرر4،991للاكا

"أدعد3!159،1لحلفاداأشحص

إلى،!شحهض4،3لكلجهازإ

ض8،01لكلإخور3ء!لم،!!

كا-أم4991-3،991لتط!ما

كا3لهةكدر

2،1عا!ضي!أ-21إلى7)ممثشئي!االاشد

144ءلأ.3ء-89(1صخ!3لأسبىأثاتوية

،،؟!/-اطعلصيرروورب!هنىلعلسم

.-."-؟عالميةاراسة

النسبهاأةأ.!9التعليميالمستوى

هدجلقؤ!ليمممنفاكجرسنةء؟عمممر

لعليما6)*3%،بنسبهريكثبيقرأ

ض،يهؤأ،8،الالئدائيالئحليمأكهملو!

!آأالمتثلمونير!،.13الحاليايمعليم

21.2،.ألآ982لم"..فأكسربمثة

*%309.الإداتانلشعلحات

اللأطبا9عددد:م(4999)الصحسة

ا!سحشالياىأص"عددشحصلح،

لكلاكالاعطفالوفياتمحدل،كح!خ!(

الحرإاالسسثرأتحكددأم،؟219الهـطعام

منت!،""-لمنياقية)!تتجات.7313

آيرصئطم!لهأوصتالذ!الأدكأاطذ

المقاملةالمسلحلأالثواىعددإجمالي

الغوات!،1،!،لإالبحويه9%،،لإأ

الىالأصور!وإتمومجئد13لم1+1

؟ء،!اللهب-اكواهـمثلآصكاتهـظا

النفقا!-المعمثح!فسبهمجندأير؟*6،)

كيمأعابرأ،العالمحطأالمحدلبر3+23

كا-3.أيريميك!ارولأر!

/الزك!وقي!صلفيصثعييرأنحنامراعي

/!ررلالأ!ءلى

لأ،

س



لبنان07

الحو.م!بيروتالعاصمة

المسؤوليةأم296عامأوائلنياللبنانيالجيمقا!عتعاد

ك!!اختفاءبدأوبذلكاجلاد.امعظمفيالأمنعن

الذيأطهاب!باممتتحاءأرروأ،لايةالعس!الجماعات

عامنخايةفيمقات!!؟3...نحوأعاملةاقواتهقدرت

.أم9!6

الميزانيةمن%22نحوللدفاعالخصصةالميزانيةبلغت

.أم499عامفيأطدولةالعامة

السكان

منأكثريتكون.البشريةوالجماعاتالسلالات

منأكثرأ!رباوبين،أعربامنلبنانلممحانمن09%

منشردواممنالفلسطهينييناللاجئينم!0007004

أجنانفيالأخرىاالجماعاتأما.أم489عاممنذديارهم

.والأكراد،الأشوريينوا،لأرمنا:فتشم!!

325.2126شانس!طنعددبلغالسكانى.النمو

وزاد،أم7!0عامنوشمبر51فيأجريإحصاءفينسمة

وإلىأم،889عامفينسمة000663.2إلىالعدد

إلىثم،أم989عامفينسمة2)000.674

العددوللغ،أم!09عامفينسمة2،دا.000.1

.أم699عامنسمة0083).00

فيالمواليدمعدلاتبلغت.والتركيبالنمومعدلات

،ام499فيالسكانمنألفكلفي9.24لبنان

الفترةخلالأ!أكلفي1.03المعدلاتحذهحطنتر

الوفياتمعدلاتللغتحصما.أم89و.7591عاميب!!

4991عاميبينالفترةفيألىكلفي.44العامة

%502.الطبيعجةالزيادةمعدلاتوبلغت،أم99وه

أل!لكل28فكانتالأطفالوفياتمعدلاتأماسنويا،

المتوسطوهوالألففي07ببالمقارنةالأحياءالمواليدمن

عددلمضاعفةاللازمةالزمخيةالمدةتبلغوبذلك.العالمي

السكانعدديصلأنمعهيتوقعكاممنة،33لبنانسكان

6،وأ،م0102عامفينسمة4،)73!.00حواليإلى

للجنسينالعمرمتوسطأما.م2502عامفينسمةمليون

سنة.977للذكور،سنة72.)5سنة2.75فيبلغ

(.للإناث

مائةلكلذكور301للسكانالنوعيالتركي!يبلغ

من)أقلالأطفاليشكلكما%(.305.)الذكورأدثى

يشكلبينما،لبنانسكانجملةمن2.33%(أسنةء

،السكانجملةمن95%سمة()15-95السنمتوسطو

عامفي8.7%سنة(6.من)أكثرالسنحجارنسبةوبلغت



لبنان

--"-طرق
حديديةلسكس!ء*7!ء3-

وطنيةعاصمة

أخرىوبلدأنمدن

البحرسطعمستوىفوقالارتفاع"7

71لبنان

الدوليةالحدودكيمرحعاليستالحريطةهده

مل!08

لألأسكا!ع3تركيا3اصكاءصء،ص!بر

":*ء.3صع!"*!عهس3صكاءء!،

ج!*شي3عبموريائر!! الألبصالسحرىالنمالى

!سك!سضصلألمو؟ىالعرا! المتوغط-؟؟"،ءررص!"!ء!

لححرو-صة،!لإؤددا!!+ء

لألألملمقي!

مصر!!لملأ1!االعربيةالمملكة
لأ،لألسعودية



لبنان72

أمملمولود9.2أممليةاالخصوبةمعدلويبلغ.أم499

المتوسط.فيأجنانيةامرأة

.4258فكانتلبنانفيالس!طنكثافةأما

احصم2نسمة137،ءإلىتزاد،م0991عام2اكمنسمة

وفيالساحليةالحسهولفيالكثافةوتزيد.أم699عام

شرقيوفيالىهـتفعاتشوقتنخفضبيمما،البقاعسهل

الداحلية.لبنانجبال

أصبناد.فياشسممةأطغةاهيالعربيةاللغة.اللغة

أطغةاأخحاريةانرالمراو،التعليميةالمؤسساتودستعمل

اطغةاالأنتشارافيوتليهاواسئمانطالىعلىالفرنسية

ال!نجليزية.

الشرقدوأطجميعبينمن-لبنانيمثل.الدين

السياسيةالحياةوتقوم،الأديانواللمذاهبملتقى-الأوسمط

منظمة.ومذهبيةدينيةأسل!علىلبنانفي

من62%لسبتهمبلغتإذمسلموناللبنانيينمعظم

أتباعإلىيمقسمونو،أمحشريناأغرناتسعينياتشيالسكان

عدديبلغرأ!دروز.اطائفةثم،والسني،الشيعيالمذهب

5.54%نيش!طونسمة000028.1لبنانفيالشيعة

نسمة00008"نحواصشةاعدديبلغبينماالمسلإت،من

الدروزيبلكددح!تشي،المسلمينم!.34%1يشكلون

المسلمين.من%أ4.1يعادلماأونسمة027لم...

القمرديرفىالدينفخرالأميرمسجد

سعهلشماليوفيلبنانجنوبيفيأصثميعةاويعيش

،بيروت:الكبيرةالمدنشيالسنةمعظميعيشبينما،البقاع

فيالدروزيعيش.الشمالمحافظةوفيصيدا،،طرابلس

وينتمون،العاصمةبيروتشرقيجنوبشيالشوفمنطقة

واييزبكي!ت.الجنبلاطيينإلى

أ!سكان،اص38%لبنانفيالنصمارىنسبةوتبلغ

جميعب!تأضصارىامنسمبةكبرأتضمالبنانفإنولذلك

منكبيرعددإلىأخصارىاينقسمار.أحريةاا!أصدها

مثل:الكاثولي!جةاشومانيةأس!صيسةايتبعبعضها،ائفأطوا

والملكيت،،المارونيينو،ت!!أ!وا،أصكلدانيينوا،لأرمنا

الأنجليكانيين،جماعاتيتبعالآخروبعضها.والسريان

الأرمن:مث!!الأخرىالنصرانيةالجماعاتإلىإضافة

والبروتستانت،،الأورثوذكسواليونانالأورتوذكس،

للكناشالتابع!تالأرمنواتحاد،الأورثوذكساشسريانر

تشك!!الطوائفهذهوكانت.الأدنىاكشرقفيالأصهـىا

أجنان.س!صانأغلبيةاهاضيفي

ويبلغ،لبنانفيالنصارىطوائفأكبرالموارنةيعتمر

من%8.67يعادلماأونسمة089).00لحوعددهه

لبنانفيالسكانإجماليربعوحوالي،أضصارىا

نحوالرومالأورثوذكصرعدديبلغكما2./(.5.)7

(%.17)4،النصارىمن%(8.1)96نسمة027).00

نحو،الأرمنعدديبلغحصما،السكانمجموعمن

منء%،النصارىمن%(ا.13)ءنسمة091)"..

السحان.مجموع

للجماعاتبالنسبةكبير!حياسيلنفوذالموارنةيتمغ

ويعينالرئيسينتخبحيثأجنانفيالأخرىالس!!انية

شرقيالجبليالإقليمفيالموارنةويس!ش.منهمالجيعققائد

الرومالنصارىمنكبيرةأعدادلعيشبينما،مباشرةبيروت

أجقاخ!.اواديممافي

جداسريعانمواحققتأضياالدولمنأجنانتعتبر.المدن

العربيالعال!ادولبينمعواءالمدنسكنىظاهرةفي

عاميبينالفترةفخلال.أجمعالعالمدولأوال!!علامي

بر.2.87إلى.53%4منالنسبةزادتأم699وأم079

لالتركيزلبنانفيالسرلللمدنأضمواهذايفسر

زحلة،،بيروت:الحضريةالمراكزفيللسكانأصشديدا

عددجملةمن%04نحوفيهايعيشالتي،طرابلسصيدا،

المدنلسكانالسريعبالنموأيضايفسركما.لبنان!مكان

سكانتدفقبسبب،الريفسكاننمومنأ!عرعبدرجة

للزراعة.أسصالحةاالأراضياقلةعنالناج،المدنإلىالريف

دونلبنانفيالريفمنأ!جرةاحركةتؤديأنولحتمل

المدنوتكدسسكانهمنالريفتفريغإلىتوقف

وازدحامها.



73لبنان

الحمامصخرةلاحيةمنبيروتلمدينةعاممنظر

بيروتهيواحدةمليونيةمدينةلبنانفيتوجد

عددجملةمن24.54%منأكثرسكانهايشكلالتي

السادسالمركزفيلبنانويأتىالبلاد.فيالمدنسكان

إلىيشيرمما،الظاهرةهذهفيالإسلاميالعالمدولبين

يظلأنوالمتوقع.واحدةمدينةفيللسكنىشمديدتركيز

القرننهايةحتىواحدةمليونيةمدينةلبنانفي

العشرين.

منأوالأغنياءاللبنانيينمعظميعيش.المعيشةأكلاط

الفقرأءالبلادسكانيعيشبينما،المدنفيالمتوسطةالطبقة

هاجروقدازدهارا.الأقلالمدنفىأوالريفيةالمناطقفى

القرنمنالثمانينياتخلاللبنانمنالفلسطينيينمنكثير

معظموبقي،للجنوبإسرأئيلاجتياحبسببالشرين

العاصمةوفيالشمالفياللاجئينمخيماتسكان

.بيروت

منمبنيةجدرانمنالتقليدياللبنانيالمسكنشكون

البرتقاليالقرميدمنالأسقفتتكونبينما،الجيريالحجر

المدنفىالنمطهذامحلحلوقد.الإسمنتمنأواللون

المسكنأوالغربيالطرازذاتالمساكن-سريعبشكل-

الطوابق.متعدد

بعضلكن،الغربيةالملابساللبنانبنمعظميرتدي

كما،التقليديةاللبنانيةالملابسيرتدييزاللاالريفلمسكان

سراويلمعملونةطويلةأثواباالمزارعيننساءبعضتلبس

بعضيرتديكما،القدمينكعبإلىأسفلهايصلطويلة

كثيرةمعاطفالسنكبارالدروزمنالمتدينينالرجال

بيضاء.جلابيبتغطهاالصوفمنالألوان

الخبز،مناللبنانيينلمعظمالرئيسيةالأطعمةتتكون

.واتوالخضرا،لالبانوا،واللحوم،والحبوب،لفاكهةوا

لصنعوالتوابلالأعشابمعالأطعمةهذهالسكانويخلط

.الأطباقمنمتنوععدد

والفنون،والموسيقى،المسرحمثل:فنونلبنانفيتنتشر

الحرفيونويشتص.الغربيةأوالعربيةالحضاراتمنسواء

اللونذاتوالملابس،الفضيةالملابسبإنتاجاللبنانيون

الزجاجيةوالانية،الإبرةوأشغال،والمجوهرات،النحاسي

ينتجونها.التيالملونة

السلة،كرةفتضملبنانفيالشعبيةالرياضاتأما

والكرةالجليد،علىوالتزلج،الطاولةوتنس،القدموكرة

مناطقالساحليةالمدنمنالقريبةالشوأطئوتعتبر.الطائرة

مرغوبة.ترويح

فيبالانتظامالأطفالاللبنانىالقانونيلزملا.التعليم

المدارسإلىأطفالهمالاباءمعظميرسلذلكومع،الدراسة

الأطفالعددنصفمنأكثروينتظم،والثانويةالابتدائية

بلغتحين،أم849عامففي.الدراسةفيالتعليمسنفي

المدارسفيالانتظامنسبةبلغتذروتها،الأهليةالحرب

فىالاطفالعددجملةمن74%نحووالثانويةالابتدائية

بلغتكما(،للإناث71%للذكور،)76%التعليمسن

.ام869عامفي%29الانتظامنسبة

المرحلتينفيمجانيةحكوميةمدارسلبنانفىتوجد

رمموماتحصلخاصةمدأرستوجدكما،والثانويةالابتدائية

فىالخاصةالمؤسساتعنفضعلا،المرحلتينفىتعليمية

إقامةبحريةالدينيةالجماعاتوتتمتع.الجامعىالتعليم

بها.خاصةمدأرس

ويستطرقالسادسةسنعندالابتدائىالتعليميبدأ

الحاديةعندالثانويالتعليميبدأبينما،مشواتخمس

مدةدورتينإلىوينقسم،سنواتلممبعويستغرق،عشرة

.سنواتثلاثالثانيةومدةأربسنواتالأولى

القراءةومعرفةللثقافةنسبةأعلىبوجودلبنانتشتهر

نسبةبلغتام079عامففي،العربيالوطنفيوالكتابة

للذكور21%5.سنوات01فوقللسكانالأمية

طبقا-أم599عامفىوانخفضت،للإناث%،42وأ

%5.)3للجنسين%.67إلى-اليونسكومنظمةلتقديرات

(.للإناث%7.9وللذكور
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أجحثامؤسمماتمنكبيرعددأجنانفييوجد

11بهايوجدحصما(،أمؤسسة)5أسدراساتواالع!مي

الم!سبة،اشبريطانيالمجلصم!صبةأهمها:،علميةمكتسة

م!ضبةأسكصوأ!جيا،الأدنىتا!مدرسةم!ضبة،السريانية

أحرليةابيروتحامعةم!ضبة،بيروتشيالأمريكيةاالجامعة

لوسو.أغديمه!اجامعةمكتبة،بيروتفي

متحصأهمخا:،أجنانفيمتاحفخمسةتوجد

الفنونومتحف،دايهشتومتحف،الأمريكيةالجامعة

ستتوجدكما.بيروتفيالوطنيوالمتحفالجمجلة،

،بيروتفيالأمريكيةالجامعة:هيلبنانفيجامعات

والجامعةالبلمند،وجامعة،العربيةبيروتوجامعة

وجامعة،ثوأجكأسلاط!شري!سانتوجامعة،اللبنانية

جامعةوالأمري!صةاالجامعةتأسستوقد.يولممف!القديس

اسصأأوفيالأحنبيةاالبعتاتبوساطةيوسفالقديس

بيررتشىالأ!هـي!جةاالجامعةوتدارعشر،الثاص!أغرنا

المتحدةأ،ياتأصافىالأعضاءمنهيئةبوساطة

مؤسسةفهييوسفأغديسأجامعةأما.الأمريكية

تأسحستالدينيةأجسوعي!تالجماعةكاثولي!صةرومانية

.أم875عام

الأكاديمية:هيعلياكليات!مبعلبنانفيتوجد

والفنونللاثارمتاحف:وتشمل،الجميلةللفنوناللبنانية

والكلية،والاقتصاديةالسيامميةوالعلوموالموسعيقى

الإماموكلية،الحجازيةالجامعيةالكلية،ببيروتالجامعية

أستمرثاو!صلية،أسلأعمالالإسلاميةأس!طيةوا،الأوزاعي

تشرفأتصنوأ!جيا.الأدنىاكشرثومدرسةالأو!عط،ا

دراساتومركزعلياكلياتعلىالفرنسيةالح!صمة

أدقدسااشوحجامعةعلىالموارنةيشرفكما،رياضية

كاسليك.في

من%أ.نحوأجنانفيأصلتعليمالخصصةالميزانيةبلغت

.أم499عامفيللبلادالعامةالميزانيةجملة

بمعظماالخاص!أغطاعايقوم.الاجتماعيةالرعاية

تحويمستشفى013أجنانوفي.الصحيةالخدمات

عامفي053"الأطباءعددوبلغسريرا.11).00

بلغت.أم839عامطبيبا3ء93ببالمقارنةأم499

العامةالنفقاتجملةمن.3%2للصحةالخصصةالميزانية

.أم499عامفيللبلاد

لبنانفيأصعاملةاىأغواجملةبلغ!.العاملةالقوى

دالزراعةمسهميعمل،أم099عامفيعام!!/000823

الوطنيالاتحادأصدرأم،499عاموشيعام!!.000/72

ولكن35%.لنحوأسةالبطانسبةفيهحددتقريراللنقابات

000.06منأكثرعلىأحريتالتىالدرا!عاتأظهرت

.%7دودأنهاأ!رة

والمناخالسطح

حيثمنالعربيةالبلادأصغرمنلبنانيعتبر.الموقع

لبنانويتميز2.كمأ023/0حوالييشغلفهو،الساحة

الأبيضالبحرسواحلطولعلىيمتدجبليقطربأنه

23بينعرضهويتراوح2!صما،61لمساشةالمتوسصأ

ارتفاعفوقالبلادمساحةخمسمنكثرويمبن.صمد6و

أجحر.سصئامستوىفوثم0003

الجنوبومنسحوريا،والشمالالشرقمنأجنانويحد

منالمتوسعطالأبيضالبحرعلىويطل،المحتلةفلسط!ت

السهولبعضتقطعهامرتفعةصخريةبسواحلالغرب

فىعكاروسهلطرابلسسهل:متلأ!كسيقةاأواصعيرةا

.الجنوبفيصيداوسهل،أ!أحثماا

الناحيةمنلبنانأراضيتقسم.الطبيعيةالظواهر

السهولإقليم:هىمتميزةأقسامثلاثةإلىأ!بيعيةا

الأوسطالمنخفضإقليم،الجبليةالمرتفعاتإقليما،أسساحليةا

فيتجريالتيالعديدةالأنهارجانبإلى.الأخدهـديا

اللبنانية.الأرافي

جبالبينالسهولهذهتمتد.الساحليةالسهولإقليم

للبحر،موازشرلطفيالمتوسطالأبيضوالبحرأكربيةاأجنان

بلدتيبينالغربيالجنوبإلىالشرقيالشمالمنيتجه

.الجنوبأدنىفيالناقورةورأسالشمالأقصىشيعريضة

فيمتراتكيلوخمسةلينالسهولهذهاتساعويتراوح

شماليالواقعةالمنطقةفيالحالهوكما،الضيقةالأحزاء

للجبالملاصقالجرلبنانفى
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الحالهوكما،المتسعةالأجزاءفيكمأ6و،مباشرةبيروت

اتساعفىالتفاوتهذاويرجع.طرابلسحولالشمالفي

تتقدمفبينما،الغربيةلبنانجبالامتدادإلىالساحليةالسهول

نحوتتراجعوحينما،السهولتضيقالبحرنحوالجبالهذه

نسبيا.متسعةلعمهوللظهورتتئمجالأالداخل

خصبةرمليةطينيةتربةمناسماحليةالسهولتتكون

وبخاصةالمتعددةالزراعيةالمحاصيللإنتاجتصلح

السفلىألمجاريفيالطمييةالتربةوتوجد.الحمضيات

البحرفيوتصبالسهولتلكتخترقالتيالأنهارلأودية

ونهر،الجنوبيالكبيرالنهرأودية:مثل،المتوسطالأبيض

هذهفيضانويجلب.الزهرانىونهر،بيروتونهرالبارد،

التربةخصوبةمنتزيدسنةكلمتجددةتربةمعهالأنهار

الإنتاجية.كفاءتهاوترفع

قيامعلىالجهاتبعضفىالسواحلتعرجساعد

صيدا،طرابلعم!،،بيروتمرافئ:مثلالطبيعيةالمرأفئ

طبيعتهااللبنانيةالسواحلأهميةمنويزيد.وغيرهاصور،

البيئةدفعتوقد.الساحليةالسهولفيالمتمثلةالغنية

إلىالقدممنذسكانهاالمحدودةالطبيعيةومواردهااللبنانية

فيالطيعيةالموانئويستغلواالبحر،شعووجوههميولواأن

.التجارينشاطهم

مثل:متعددةبأسماءلبنانفيالساحليةالسهولتعرف

وسهولصور،!عهولصيدا،سهولعكار،سهول

،السهولهذهفيلبنانسكانمعظمويقطن.طرابلس

كماالبحر.نحوالجبالفيهاتتقدمالتيالأماكنفيويقلون

اللبنانية.المدنمعظمالسهولهذهفييوجد

منلبنانجبالسلسلةتمتد.الجبليةالمرتفعاتإقليم

منالشرقإلىالغربيالجنوبإلىالشرقىالشمال

الشرقيةالسفوحوتقع،كما07بطوللبنانساحل

لبنانجبالوتعتبر،السوريةالأراضيضمنالجباللهذه

قسمينإلىوتنقسم،الشامبلادجبالأقسامأهم

لبنانجبالوالثاني،الغربيةلبنانجبالالأول:متميزين

الشرقية.

ساحلعلىالجبالهذهتشرف.الغربيةلبنانجبال

شمالآال!صيرالنهرمنوتمتد،المتوسطالأبيضالبحر

جبالأعلىالجبالهذهوتعدجنوبا.القاسميةنهرحتى

القرنةجبلارتفاعيبلغإذ،الانكساريةالشامبلاد

الجبالهذهاتساعويختلف.م؟83.3السوداء

أكثرالشماليفالقسمآخر،إلىمكانمنوارتفاعها

القسممنم3ر...ارتفاعاوأعلىكم(05)أتساعا

المسالكبصعوبةالجبالهذهتتميزكما.الجنوبي

هوواحدممرإلافيهالايوجدإذتخترقها،التىوالممرات

مستوىفوقأم،004ارتفاعهيبلغالذيالبيدرظهر

أواسطفيحمانامديخةأطرافهاعلىتقعالتيلبنانجباليكسوالجليد

لبناد.

بينالسياراتوطريقالحديديالخطويعبرهالبحر،سطح

.وبيروتدمشق

وبتغطةأمطارها،بكثرةالجبالهذهتتميزكذلك

الأرزغاباتبعضوبوجودالشتاء،فيلقممهاالثلوج

فيقطعالأشجارهذهمعظملكن،والبلوطوالصنوبر

القديمةالأشجاربساتينبعضكانتوإن،الماضيةالسنوات

ولذلك،الشماليةالمرتفعاتفيموجودةأتزأماالجميلة

شهرةذاتاصطيافمراكزبوجودالجبالهذهتشتهر

فيالجبالهذهسفوحبزراعةالفلاحونويقوم.عالمية

خاصةالزراعيةالمحاصيلمنبعددالمرويةالمدرجاتمناطق

الفاكهة.

لبنانشرقيفيالجبالهذهتمتد.الشرقيةلبنانجبال

منالجبالهذهوتبدأ،الغربيةلبنانجباللسلسةموازية

جنوبا،الزبدانيوسهلبردىواديإلىحمصجنوب

بأنهاالجبالهذهوتتميزنهايتها.السوريةبلودانجبالوتعد

كما.الغربيةالجبالمنوغنىارتفاعاوأقلاتساعاأكثر

تنحدربينماغربا،البقاعسهلإلىبشدةتنحدربأنهاتتميز

القسمويشملشرقا.السوريةالأراضينحوتدريجيببطء

وأعلى)الشيخ(،حرمونمرتفعاتالجبالهذهمنالجنوبي

فوقم2)481إلىترتفعالتيحرمونجبلقمةقممها

حتىتمتدأخرىجبالمنهاوتتفرعالبحر.سطحمستوى

ومنها،التدمريةبالجبالتعرفالسوريةالباديةقلبفيتدمر

فيوتوجد.دمشقمدينةعلىيشرفالذيقامميونجبل

باسموتعرف،الجنوبفىتمتدأخرىجبالكذلكلبنان

عامل.جبال
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هذاويعرف.الأخدوديالأوسطالمنخفضالإقليم

يفصلوهو.البقاعوبسهول،الوسطىبالسهولالإقليما

هذاويتميز.الشرقيةلبنانوجبالالغربيةلبمانجبالبين

الوسطفيضية!،والجموبالشمالفيعريضبأنهالسهل

بينعرضهيترواحكماأك!ا،02طولهويبلغ.بيروتأمام

مزرعةولكونهوعناهبخصبهويمتازأك!.6و8

م005إلىأرضهبارتفاعيتميزكما،أطبنانيةاللخضراوات

بالمقارنةمنخفضايبدولكنهالبحر،سطحمستوىفوق

الارتفاعمتوسطويبلغ،العاليةالجبالمنالمرتفعينبجانبيه

الإقليمهذايعتبرتقريبا.أم004السهلهذاوسعطفى

المنخفضاتسلسلةفيحلقةيعدكماأخدوديا،منخفضا

الإفريقياالأحدوديشملهاالتىالمتتابعةالأخدودية

العظيم.الاسيوي

فيبعضهايصبأنهار،عدةلبنانفيتجريالأنهار.

فيالاخربعضهاويجريغربا،المتوسطالأبيضاالبحر

أسشمالانحوإماويتجه(،البقاع)سهلالأوسطالمنخفض

الجنوبنحوأو،المتومعطالأبيضالبحرفيليصبفالضب

ومن.المتوسطالأبيضالبحرفيكذلكليصبظ!رب

هضبةجنوبمنينبعالذيالليطانينهرالأنهارهذهأهم

5شالغربالجحوبنحومتجهاالبقاعسهلويخترق،بعلبك

القاسمية،نهرباسميسمىحيثاللبنانيةالحدودداخل

صور،مدينةشماشالمتوسطالأبيضالبحرفيويص!

كما.أ45طولهويبلغ

يدح!!و!463لمساشةأجسانفيالعاصينهرويجري

بعلبك،هضبةأشمامنينبعوهو،السوريةالأراضي

عندالمتوصعطالأبيضالبحرفيليصبفغرباشمالأويتجه

الإجمافيويببطوأسهسوريا،فيالسويديةمدينة

حصم.057

نحوويتجه،لبنانمرتفعاتمنالأردننهرينبعكذلك

كم.85بطوللبنانحدودخارجالجنوب

الساحليالسهلشييجريالأنهارهذهجانبإلى

نهر،الجنوليالكبيرالنهرمنها:الأنهارمنآخرعددبلبنان

جبليةصغيرةأنهاروهي،إبراهيمنهر،الزهرانينهرالبارد،

الغربية،أجنانأ!لجباالغربيةالسفوحمنتنبعالمجرىسريعة

لتصبامتوسطالأبيضاالبحرنحوشديدلانحداروتتجه

الجور،قاديشيا،،الحريبةأنهار:توجدكما.فيهمياهها

لأوفي.امور،لداا،بيروت،القلب

المتوممط،الأبيضالبحربمناخيتمئاجنان.المظح

.جافطويلحاروالصيف!ممو،قصيردافئفالشتاء

فيم952(أصيف)1يونيوشهرفيالحرارةتبابرجة

ينايرشهرفيتنخفضبينماأطبلاد،الساحليةالمنطقة

فحرارتهاالجبليةالمناطقأمافقط،م13إلى)الشتاء(

حرارتهاتكونبينماالشتاء،شمهورفيجدامنخفضة

المصايفانتشارعلىيساعدمما،الصيفشهورفيمعتدلة

.لبنانبهالشتهرالتيالجبلية

مايو(،-)نوفمبرالشتاءفصلفيالأمطارتسقط

المحيطمنتهبالتىالعكسيةالغربيةالرياحوتسمبها

المتوسطالأبيضالبحرمخترقةالم!صسيكوخليجالأطلسي

بشكلوالساحلبالجبالفتصطدمالشرقإلىالغربمن

البلاد،علىغزيرةأمطارسقوطفييتسببمما،عمودي

تتحركالتيالمتوسطالأبيضأجحراأعاصيرتسببهاكما

الربيع.وأوائلالشتاءفصلخلاأ

منلبنانأجزاءعلىالساقطةالمطركميةتختلفو

أغزرالغربيةلبنانلجبالأخربيةافالسفوح.أخرىإلىجهة

أمطارهاوتصلوتعامدهاارتفاعهابسببمطراأبنانأحراء

علىيسقطمماأغزركميةرهى،السنةفي005.11إلى

الساحليةأصسهوأ!اوفيملم(004)أصتمرقيةاأجنانأجبا

ملم(.أ05)البقاعوواديملما(035)

جداعاليةبدرجةالرطوبةنسبةبارتفاعلبسانيتميز

مما،السواحلعلىكبيربضكلوتزداد،الصيفخلال

تقلبينما،المرتفعةالصيفلحرارةال!حساسمنيزيد

الداخلية.المناطقفيالنسبيةالرطوبة

الاقتصاد

والصناعات،والمعدنيةالأوليةالمواردإلىلبنانيفتقر

في،عامبشكلنشطاللبنانيالاقتصادأدإلا،اشئيسية

علىلبنانشهرةوتقوم.والسياحةوالمصارفأ!الماأ!مجا

وعلى،العربيةالبلادأموالتدفقعنالنابخالماليالدور

كانالذي-النفطيوفركمابها،تمرالتيالضخمةالتجارة

نحو-السعوديةالعربيةوالمملكةالعراقمنقادمابهايمر

.لبناندخلمن%03

منتصففينشبتالتيالأهليةالحربأدت

التيالعديدةوالمعارك،العشرينالقرنمنالسبعينيات

فقدخطير،بدماراللبنانيالاقتصادإصابةإلىتبعتها

وتركتالمؤسمحاتمعظمإغلاقفيالحربهذهتسببت

توقفعنفضلاعمل،بدونأصسكانامنحجيرةأعدادا

وتدهور،للبنانمهمامورداتش!صلح!انتالتيأصسياحةا

وإصابةالخرابوانتشار،والمصرفيالماليوالنشاطالتجارة

بالغة.بأضرارالعمران

إنتاجاالاقتصاديةالمجالاتأكثرالزراعةتعتبر.الزراعة

السهولمساحةوقلةالريمياهاممتغلالقلة..ألا
!مسعم.

.البقاعسهلشريطعداالفسيحة

منأكثرلبنانفيالزراعيةالأراضيمساحةوتبين

المرويةالمساحةلاتزيدالبلاد،مساحةحملةمن9.92%
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.العاممدارعلىالخضراواتتوفرأصبحتالمحميةاللزارع

الأمطار،بمياهالباقيةالمساحةتروىبينماالرلغ،عنفيها

.لبنانمساحة%منأوالمراعيالمروجأراضينسبةوتبلغ

وغيرالمستغلةغيراللبنانيةالأراضيمساحةتبلغكما

تشتمل،لبنانمساحةمن%361.نحوللإنتاجالصالحة

.غابات8.7%و،والمستنقعاتالجبليةالمناطوتعلى

الوطنيالنابخمن3.8%بنسبةالزراعةقطاعأسهم

،أم299عامفي%ا6وكان،أم499عامفياللإجمالي

نحوالقطاعهذاويستخدم.ام879عامفى7.8%و

العمل.قوةمن1.91%

الزيتونمنبزراعتهالبنانفيالساحليةالسهولتشتهر

علىالمثمرةالأشمجارتزرعبينماوالموز،والحمضيات

الأبيضالبحرنحوالجبالمنالمنحدرةالأوديةمدرجات

زحلةمنطقتيفيالعنبكروممزارعوتتركز،المتوسط

الشمالية.السهولفيوالبصلالقطنيزرعبينماوشمتورا،

كما،والبطاطسالحبوببزراعةفيشتهرالبقاعسهلأما

.بنجاحالقطنفيهيزرع

وقدبأنواعها.الفاكهةوإنتاجبزراعةلبنانتشتهر

للنظرولافتةمستمرةبصورةفيهالفاكهةزراعاتبدأت

فيألمماسياعنصراوصارتقرننصمفمنأقلمنذ

منتصدرحيثالحاضر،الوقتفىاللبنانيالاقتصاد

التفاحومن!شويا،طن000.091نحوالحمضيات

وبنجرالموز،جانبإلىسنويا،طنألفمائةنحو

السكر.

عامبياناتحسبلبنانفيالزراعيةالمحاصيلأهم

التفاحطن(،000،081)البرتقال:أم599

الزيتونطن(،000،033)العنبطن(،0007351)

السكروبنجرطن(/0052)0القمحطن(،05).0)0

والموزطن(،02).00)والكمثرىطن(،39).00)

والشعير،السودانيوالفولطن(،035).00)

لاالتيطن(000.4)الصفراءوالذرةطن(،91و...)

البلاد،فيالاستهلاكحاجاتربعمنأكثرتسد

طن(،17و...)والبصلطن(،32ء!...)والبطاطعم!

والرمانفروتالجريبطن(،99و...)الليمون

طن(..00236)0الطماطمطن(،00.05)0

لبنانفيالأسماكمصايدإنتاجبلغ.الأسماكصيد

المياهمنطن0002منهاطن،0022نحوأم399عام

فقططن002وحواليالمتولممط،الأبيضالبحرفيالمالحة

الداخلية.العذبةالمياهمن

الحيواناتمنقليلةثروةلبنانيمتلك.الحيوانيةالثروة

رأس042و...من:أمء99عامبياناتحمسبتتكون

رأس000.97،الأغناممنرأس000.452الماعز،من

رأس94!...الحمير،منرأس/00023الأبقار،من

دجاجة.000/28و...الخنازير،من

إنتاجبياناتححسبلبنانفيالحيواناتمنتجاتوأهم

الأبقارلحوممنأطن!6...:مايليأم399عام

طن000.4،الضأنلحوممنطن000201والجاموس

الدواجنلحوممنطن000.62الماعز،لحوممن

02و...،والجاموسالأبقارألبانمنطن000183

000.16،الجبنمنطن41).00الماعز،ألبانمنطن

.المائدةبيضمنطن

لبخانجبالمنالعلياالسفوحكانت.الغاباتمنتجات

اسشديان،منتتألفكثيفةبغاباتمكسوةالما!يفي

القممعلىوالأرز،الوسطىاسمفوحفيوالصنوبر،والبلوط

فيالقطعبسببالأشجارمنالكثيرفقدتلكنها،الجبلية

الفراعنةأيامالأرزخشبالممتخدموقد.المتأخرةالعصور

لبناءوكذلك،المحنطةالجثثعلىتشتملالتىتوابيتهمفي

الفينيقي.الأسطولسفن

001و...تبلغمساحةلبنانفيالغاباتتغطي

مساحةجملةمن8.7%تعادل،أم499عامفيهكتار

البلاد.

((
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للصناعةاسا،رمةاالأخشابا:أحاباتامنتجاتأه!

3(،م000482)دالوقوأخشاب3(،م21).00)

الأخشاباء3(،00061)الصمودريةأوأطيمةاالأخشابا

بجملةء3(،00011)الأوراثاعريضةالصلبة

عامانخفضترأم،989عامفي3م000053

3.م.051393إلىأم9!4

توجدومتطهور،أجنادفيالصناعيأضشاطا.الصناعة

عام!!00123،نحوب!هايعملصناعيةمؤسسةأ06؟0

زقد.أحاملةاىاكواإجمافيمنفقط%71نحويشكلون

مأ499عامأ!شاعةاقطاعفيأمملياالإنتاخحجمبلغ

أحناخاصت./4.12تعاد!،ليرةمليون4161؟006نحو

أجلاد.افيالإجمافيالوطني

كأاشئيسيةا!اعاتام!واكنشرعةأصا!اصناعةتعتبر

تمثاصمالية،اروااجا،داب!تمرموقامركزاوت!صمعبهالبنان

ربعلحوأضست!ارالفهـ!وصناعاتأخذائيةاالوادصناعة

وتش!ط!%(،2)4لبنانفيالصناعيالإنتاخاإجمالي

مجموعمنبهم26الخشبيةوالصناعاتالأثاثاصناعة

دينمالا%،المي!!اني!جةأ!ساعاتار،الصناعيالإنتاج

يةالأدواواشسيراميكرالإسمنتصناعاتتشكل

الباقية.النسبةوالبلاسمتيك

اشيتونزجت:هيأطبنانيةاالمصموعاتأه!ا

حاالأأا(،!ميجارة!مليو4)المسجا"ط!(،أ0003)

.ا-أص!اا-أأ"رثا!ا،نمفى00043)الحشبية

-!!هـ!

د...)ب-تأح!جرواوأخفاثادأ!قواطن(،؟37...)

أسديزا!اقودرريتطن(،ء8...)ألمقطراأ!قوداطن(،

024؟..).أطتخلوراأ!قودازيتطن(،009.51)0

اح!ربائيةاأطاقةاطن(،000.1؟...)الإسصتطن(،

(.كيلوواتمليون5)015)

دمرتقدكانتالتيالمصانعمنال!سيربناءلبنانأعاد

أخمانيميات.اشيالبلادفيالأهليةاالحربخلاا!

منصغيرةكمياتمنالمعدنيةالمواردتت!صن.المعادن

كماتعدينها،يصععباللجنيتوفحمالحديداحتياطي

الأسفلت،وام!ت،أجيتوار،أسحاسواالحديد،بيرايتيوجد

مرحصميةأجماتد!و.إشجاخار،واخسيراميك،والفوسفات

.أم1496عافيطن00031بلغتالم!صرةغيرالأملاخا

القوىمحطاتمنأساساأجنانفيتولد.الطاقة

الستورد.النفطتستخدماختيالحرارية

فيالأولى،العفطأضكريرمصفاتانهناكنتط

وكانت،أجنانجنولياشهرانيفيأخانيةوا،طرابلس

العربيةألمم!صةاوالعراقمنبحاجاتهماتتزودانالمصفاتان

العراقيأصفطاتحم!!أصممفناحصانتحي!ث،السعودية

الذيالتابلاينخصأكانكما،لبنانطرية!عنلتصديره

صيدامنأعربباالزهرانيإلىالأنابيبافيأحسعوديا

مصفاةإنشاءالمقررمنكانصما.أطشانياأحساحلاعلى

الأهليةاالحربنشوبل!شر-سعوديبتموي!-أضةثا

إلشاءها.أوقم!

لبنانطرية!عنالعراقيأضفطاتصديرإيقافأدىوقد

ليرةلليون03قدرهاأطبنانخسارةإلىأم769عاممنذ

عاممنذأصمععودياالنفطتصديرإيقافأدىحصما،أجسانية

أجنانية.ليرةبليون02قدرهاأخرىحسارةإلىا671د

يضمامهمسياحيبلدبأنهاجنانيتميز.السياحة

ومطاعمفنادقمنأطسياحالا،رمةالمرافوتمححلفص

لبنانفيالسياحةازدهاريرجعووغيرها.اهـهـاحاتو

وغاباتها،المعتدلمناخهاو،أ!بجعجة11أضرهامسالحما!

بها.أضاريخيةاالمعال!احضرةر،الحميلة

أ!طنافيال!صطيافمراكزأه!العف!لبمانشيتوجد

زحلة،،ب!!يا،بحمدون،شتوراصوشر،:منثاو،أروهـبىا

وغيرحما.

مزدهرة-الأهليةالحربقب!!-أصبنانفيأحسياحةاشانت

علىعددهميزيدالسائح!!منكعيرةأعداداتجتذ!

-كبيرةبدرجة-يساهمإنفاقهماكان.عامحس!!فيأطليون!!ا

السياحيالإنفاثقدروقد.اللبنانيالاقتصادإنعاششي

البحر.قلعةمننافذةخلالمنلصيدامنظر



*ء!ى!جكعبمك!-كاقئننقي!بر؟!،7،-عنرزرس3؟كاشلأخ

بعلبكمعابدمنطقةآثارمنجانب
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بعلبكآثارلمنطقةجويمنظر

القديم.اشومايالم!طدات،بعلبكمعابدمنطقةآثار
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الوطنيالنابخمن2%0بسحوأم749عامفيبلبنان

أوزارهاالحرهـا!لأهليةوضعتأنوبعدأطبلاد.الإجمالي

000053نحوواستقبلىنشاطهالسياحةقطاعاستأن!

.أم499عامزائر

الموردوالتجارةأ!ألااخدماتتعتبر.والتجارةالمال

منذ-لبنان!انوقد.اللبنانيللاقتصادالرئيسي

الكبيرالمهمالمركز-عشرالتاسعالقرنمنالعشرينيات

كما،الأوسعطالشرقمنطقةفيأصادراتواللواردات

عامل،مالىمصرفمائةنحويضمامهماماليامركزاكان

منوبالركما.الأجمبيةللمصارفعديدةفروعجانبإلى

الأهليةاالحرببسببوالتجارةالمالأصابتاشتيالأضرار

بالنسسةحصبيرةأهميةيش!صلانظلاألهماإلالبنانفي

أضعمير.اإعادةبرامحفيالبدءبعدخاصةأطبمانياللاقتصاد

الوطميأحناخاديعالقفاهذاإسهامنسبةبلغت

66%ونحو،أم82!عامفي07%نحوبلبناناللإجمالي

الس!سانجملةمن%06نحوويستخدم.أم879عامفي

.الخدماتقطاعفيالعاملين

المركزطويلةلسنواتبيروتمصارفظلتوقد

وبلغالأوممط،الشرتمنطقةفىوالمالللتجارةالرئيسي

التنميةمصارفوعددمصرفا،05التجاريةالمصارفعدد

أعدادوبلغت.المصارفاتحادجانبإلىمصرفا،17

مأ859عامفيشر!صات011لبنانفيالتأمينشركات

عدد!سانوإد،أحنسيةشرح!ة52و،وطنيةشركة58منها

الأهلية.االحرببسببنشاطهتأترقدمنهاكبير

5).9863اللبنانيالمركزيالبنكاحتياطياتبلغت

منهاأم،399عامديسمبر31فيدولارمليون

الذهب،احتياطياتقيمةدولارمليون6.3063

مليون9.25،الخارجيالتبادلقيمةدولارمليون02722

حقوققيمةدولارمليون44.1،الاحتياطيقيمةدولار

الدولي.النقدصندوقمنالخاصةالسح!

عامففي،الوارداتعنكثيراتقلاللبنانيةالصادرات

دولار،مليون111.1لبخانصادراتقيمةبلغتأم599

أه!اوتتكون%(.3.1)6الوارداتقيمةثمنيعادلماوهو

المعدنية،المحتحات،الملابس،المجوهرات:منالصادرات

المواد،الطيةأعقاقيرواالأدوية،الكهربائيةالمعدات،الالات

،والحمضياتالتفاحودخاصةوالفاكهة،الغذائية

الصادراتأهمصتوالمجلاتالكتبوتعتبر.والخضراوات

العربيةالمم!صةإلىمشجاتهاأجنانوتصدر.اللبنانية

إيطاليا.سويسرا،،المتحدةالعربيةالإمارات،السعودية

دولار،مليون.1788قيمتهابلغتاللبنانيةالواردات

وتت!صن.الخارجيةالتجارةجملةمن%4.86تشكل

قيمتهابلغتالتيالامعتهلاكيةالسلعمنأساساأ!ارداتا

،والسيارات،أم599عامدولارمليون.2713

ونحوها،والغسالاتأسثلاجاتا:مثلالمنزليةالأد:اتوا

والمعادن،والكيميائيات،المسسوجاتو،أضق!ازمعدات

.لمجوهراتوا،الثميمة

وألمانيا،ولمسوريا،فرنسا،إيطاليا،منلبنانتستورد

الأمري!جة.المتحدةوالولايات

عجزوجودإلىالصادراتعلىالوارداتزيادةأدت

منمليونا!67.7بائحواللبنانيالتجاريالميزانفي

قدرقدالعجزوكان.أم599عامالأمريكيةلاراتالدو

مما،العامةالنفقاتحملةمن%95بنحوأم299اعافى

الميزانيةعجزلتخفيضبرنامجإعلانإلىالح!صمةاضصر

إيجابيايظلالمدفوعاتميزانفإنذلكومع.%45بنسبة

والتىالمنظورةغيرالتصديرعوائدبسبب،أجنانأحصاوشى

تشكلالتيوالسياحةالخدماتمنأساسيةبصفةتت!صر

تجارةومنللبلاد،الإجماليأ!طنياالنابخمن%73

يرسلهاالتيوالتحويلات،البحريالنقلوأرباح،الترالزيت

يعيشحيث،الداخلفيذويهمإلىاللبنانيوننالمهاحرو

الجنوبيةأمريكافيوبخاصةالخارجفياللبحانيينثلتينحو

عائداتجانبإلىاستراليا،وفيإفريقياوجنوبوغرب

النفط.خطوطشركات

والسككالطرقمنشب!فلبنانتمتلك.النقل

اللبنانية،الأهليةالحربخلالأمعفمهادمرالحديدية

.الحربتوقفبعدتأهيلهاتعيدأصسلطاتابدأت

لبنانفىالبريةالطرقأطوالتبلغ.البريةالطرق

الرئيسيةالطرقمنكم5)723منهاك!ا،935.6

منطقةفىالطرقشبكاتإلىبالقياسالجيدةالمرصوفة

.الأومعصأالشرق

الذيالساحليالطريق:السريعةالدوليةالبريةالطرقأهم

بيروتيربطالذيوالطريق،الجنوبإلىالشمالمنيمتد

سهليخترقالذيوالطريقمعوريا،عاصمةلدمشقالعاصمة

-شتوراوطريق،جبيلبنتإلىالجنوبنحوويستمرالبقاع

بيروتتربطداحليةطرقذلكجانبإلىوهناك.لعلبك

والمصايف.الجبليةبالمدنالساحليةالأخرىوالمدن

نحولبنانفيالركوبممياراتعدديبلغ

النقلوسياراتالحافلاتوعدد،سيارة79،1.1ء12

16!797الناريةالدراجاتوعدد،سيارة847736

السياراتمنكبيرةأعدادلبنانفييوجدكما.دراجة

الفخمة.السياحية

السككشبكةكلالدولةتمشلك.الحديديةالسكك

الشبكةهذهوتتألف.ام959عاممنذلبنانشيالحديدية

معوطرابلسبيروتيصلعريضواخرضيق،خطمن



81لبنان

كم،222العاديةالخطوطأطوالوتبلغسوريا.فيحمص

كم000.2جانبإلى،كم09الضيقةالخطوطوأطوال

الرئيسية.الخطوطمن

الأول:لبنانفىالحديديةللسككخطوطثلاثةوهناك

منمكونوهووطرابلسبيروتإلىالنقرةمنيمتد

واديفيالعرياتإلىبيروتمنوالثاني،العاديةالقضبان

الخطوطمنمكونوهوسوريافيدمشقإلىومنهاالبقاع

فيوحلبحمصإلىطرابلسمنوالثالث،الضيقة

تركيا.فيوإسطنبولأنقرةإلىالوصوليسهلوهوسوريا،

يمرالداخليلبنانجنوبإلىآخرفرعحمصمنيمتدكما

كم.714طولهويبلغبرياق

لبنانفيالبحريةالتجارةحركةعانت.البحريالنقل

اللبنانية.الأهليةالحرببسببالدمارمنالكثير

الرئيسيةالسفنوتجتذب،الرئيسيالميناءهيوبيروت

وقد.الأوسطالشرقمنطقةفىالأعمالومؤسسات

خلا!منشآتهأصابالذيالشديدللدمارالميناءتعرض

ال!هلية.الحرب

ميناءيوجدكما،لبنانفيالثانيالميناءهيوطرابلس

إلىالبلاد،فيالثالثالميناءويعدبيروتفممالفىجونية

جنوبيفيالناقورةوميناءصور،وميناءصيدا،ميناءجانب

.لبنان

والمشحونةالمفرغةالبضائعحمولاتجملةبلغتوقد

طن،000.092.1نحوأم989عاماللبنانيةالموانئفي

)واردة(،لضائمفرغةطن1)000.041منها

)مصدرة(.بضائمشحونةطن051).00

بعدفيهالملاحةتدهورتوقدى.لبنانفيالرئيسىالمياءبيروتميناء

الأهلية.الحربنشو!

البحريالنقلمجالفىعاملةشركةلبنانفىوتوجد

الراهن.الوققفي

فىالرئيسيالمطارالدوليبيروتمطار.المدنيالطيران

فيبيروتبشماليحالةفيجديدافتئمطاركما،لبنان

حركةالأوسطالشرقخطوطشركةتخدم.أم869عام

أخرىشركاتثلاثتوجدكما،بيروتوإلىمنالسفر

.لبنانفيالمدنيللطرأن

الأوسطالشرقدولبينلبنانيتمتع.الاتصالات

بعضوتوزعللنشر،مهمةقاعدةوهيالنشربحرية

وباريس.لندنمنكلفيخاصةطبعاتاللبنانيةالصحف

الصحفمنالعديدصدر.الأهليةالحربمنالرغموعلى

كلتعكسومجلةصحيفة24عددهابلغوالمجلات

السياسية.الرأيجوانب

باللغةلبنانفيتصدر.والدورياتوالمجلاتالصحف

منكبيرعددبهايتحدثحيثالفرنسيةوباللغة،العربية

أيضا.الإنجليزيةوباللغة،السكان

منها:اليوميةالصحفمنكبيرعددلبنانفييصدر

،النهار،الحياة،الحقيقةالدنيا،الديار،،الشرقالأنوار،

منعدديصدركمابمالهدف،الزمانالسفير،،الناس

السمربمالجمهوربم،الحوادث:منهاالأمبوعيةالمجلات
.لشراعا

منها:دورية12يبلغالدورياتمنعدديصدركما

اللبنانيالعربيالاقتصادالفيروز،،العربيالعالم

رجال،المقتطف؟اللبنانيةالإذاعةمجلة،بالإنجليزية

الاستراتيجية.السياسةبمالعمل

أهمها:للنشر،داراعشرونلبنانفييوجدالنشر.دور

دارصادر؟داربمللملايينالعلمدار؟لبنانمكتبة

داروالنشر؟للدراساتالعربيةالمؤسسة،الشروق

لبنانفييوجدكماالسفير.دارالنهاربمداربمالاداب

للأنباء.وكاللات

رئيسيةمحطاتثلاثلبنانفييوجدوالتلفاز.الإذاعة

تلفازومحطةللتلفاز،اللبنانيةالإذاعةاتحادمنهاللتلفاز،

الخاصة.التلفازمحطاتمنكبيرعددجانبإلى،لبنان

منعددجانبإلىاللبنانيةالإذاعةمحطةتوجدكما

فيالمستخدمةالهاتفأجهزةعدديبلغ.الخاصةالإذاعات

عدديبلغكما.ام599عامفيوحدة000.035لبنان

وعددجهاز،000.4722الإذاعيةالاستقبالأجهزة

جهازأو000.001المستخدمةالتلفازيةالامعتقبالأجهزة

.أم99ءعامفي

الأهليةالحربأدت.الإجماليالوطنيوالنابخالدخل

بنسبةالإجماليالوطنىوالناجالدخلانخفاضإلىاللبنانية

هذاوبلغ.أم869إلى891.منالفترةخلال%أ.44



لبنان82

طبقا،أم86!عامفيفقطدوا،رمليون964أسدخلىا

مليولى6932إلىارتفعأنهإلا،المتحدةالأصااأضقديرات

،لبنانبنكأجراهالدراسعةطبقاأم89داعامشيدولار

إلى8291صأهـردافي%7.22قدرها!شويةوبهـيادة

عامةأا،حما1111اخاقيا5أسدخاازادزقد.أم879
يي.ء!صيهـت!

أمرص!ي.دقد!رنمليو5387ولينم4991

قب!مما!،رتفاجمىشش!طنأطبماب!!أسفردياالدحلىأما

فيصقيموناصذيرا!أ!لسميني!اابا!شتناء-الأهليةاالحرب

عامللفردأدزا،را080الدخلهذاوقدجلغ،أجنان

أعترةاخلاأ!!منويا./أ86.ممعدا!انخفضل!صه،أم749

أ!طنياأخاجاأ،نخفاض!تبعاأم869إلى0891من

عامأمري!يدوأ،ر0364إلىارتفعثم،الإجمالي

بهـكامجاأطبمانيةاالح!صمةضعتوالتعمير.إعامدة49

بلغتحدو.الأححليةاالحر!انتناءبعدأجنانتعميرلإعادة

16311عاءاظأهفيافبرلامجحمدااخنفيذالإزمةاالأموال

ا،ردورمليو3461منئاا،هـ،درمليون9133نحو

ويعص!!.أجنانيةعيرخارجيةمصادرمنتوبهـهامنلابد

النقلخدماتلناءلإعادةالأوأ!يةااكبرنامجهذا

الاسعتثماراتحملةمن3.37%تتطهلبالتيوالمواصلات

أولوياتمنكانو.نللإس!ظ%أء،2ونحوالمطلوبة

علىالحصولأم299عامفيالح!صميةاطالأعماا

أضعمير.اإعادةبرنامجأضنفيذاللارمةألاليةاالاحتياجات

بنحوأ!لبنانياأ،قتصاد1بناءإعادةتكلفةقدرت

الار.دو!مليو01000002؟...

الحاضرأ!صتافيأجنانتواجه.الاقتصاديةالمشكلات

إلىإضافة،الأخرىاالاقتصاديةالمشكالأتمرعددا

أبرزمنالحارجيالدينويعتبرالتعمير.إعادةاحتياحات

4))859دولار!ليون؟0023بينوقد،أيشكلاتاهذه

يعادلماهوو،أم!59عاممارسفيلبنالية(كيرةبليون

الخارجيوالتبادل،أ!ذهبااحتياطياتجملةمن05%

للدولة.

فقدالاقتصاديةأطشكلاتاأبرزمنالبطالةتعتبرر

فهتوأ!م!!اقوةإجماليمن35%نحوأم499عامبلغت

الدرامعةأوضحتول!ش،أطنقاباتالوطنيالاتحادتقرير

7/.ددوأت!األمىردأفأ06منكثرأعلىأجريتالتي

تاريخدةنبذة

س!شمنا!أوالساميةالأجناساتعتجر.القديمةالعصور

العربيةالحزيرةمنالإقليماإلىوصلواأنهمويعتقد.لبمان

أعنعاني!تاالأحناساهذهضمتو..مق0003عامنحو

وعيره!.أغينيقي!تواوالعموري!ت

أجنبيةقوىسعيطرتالميلادقبلععتمرأصاسعاأغرنامنذ

هؤلاءومن،مختلفةعصورفىالبلادعلىأخرى

.والفرس،بليونلباوا،لاشوريونوا،لحيثيونوا،المصريون

الإقليمحضع.مق64عاموفيحبر.الأاالإس!شدروأحيرا

المنشآتآثارتزالول!،مانيةإهـواالإمبراطوريةاالح!

المعابدالاثارهذهوتضم.الآلىحتىموجودةمانيةاشو

بالقربمريبيتوبلدةأجقاعابسهابعلبكفيأضحمةا

عامنحولبنانإلىالنصرانيةدخلتوقد.بيروتمديةصت

منجزءاالإقليمأصبحم593عاموفي.دم23

للإمبراطوريةاممتمراراتعداشتينطيةا!الإمبراطورية

لية.ماوشا

الأولالقرنفيلبنانالإسلامدخل.الإسلامىالحكم

النصرانيةمحلبالتدريجوحل،الميلاديأصسالعا،الخجري

النصرانيةاستمرتذلكومع.أصلبنانياأ!ساح!!اصوأ!على

.الرتنمعاتمناصه!!ني

أوروبا-منقدمواأسدينا-أصسليبيونااحتلى.الصليبيون

الخامسالقرن،الميلاديعشرا!الياأ!رنافيأجناد

الاسشيلاءإلىتطلعالصليبيةالحملاتصانتو.أحمهحريا

عشراشالغالقرنوفي)فلسطين(.أطقدسةاالأرضاعلى

مصرفيالمماليكا!شطاعأ!جريالسائاأغرنا،الميلادي

.لبنانفيالصليبي!تمنبقيمنإلعاد

الأتراكاستطاع.والاستقلالالعثمانيالحكم

،لبناندخولأم516هـ،229عامشيالعثمانيون

-لبنانجبلحصلوقد.العثمانيةأسدولةامرجزءاجعلوهر

محدودذاتيحكماعلى-البلادمنالأوسصأاالحزءهوو

لبنانالعثمانيةالدولةحكمتوقد.المحليينزعمائهلتميادد

احتلتهثمأم(189-191)4الأولىأطيةالعاالحربحتى

فرنسا.

واتفق،م4391عامفيتمامامستقلةلبنانأصبحت

فيالسلطةاقتسامعلىوالنصارىالمسلمونالقادة

الحكومة.

معقويةبروابطأجناناحتفظ.الداخلىالصراع

حتىتتمئبالأمنالبلادوظلت.الا!شقلالبعدالغرب

البرامضداللبناليينمعظمثارعندماأم589عام

معوالسياسيأحسكرياالتحالفإلىالهادشةالحكومية

الوقت.ذلكفيبغدادحلف!إلىلالالضمامالتمثلةالغرب

الفلسطنيةالتحريرمنظمةقامتأم969عامفى

،لبنانجنوبيفيقواعدمنإسرائي!!فيأمدا!بتهصف

التحريرمسظمةقوات-بدورهم-الإسرائيليونفهاجم

.لبنانفيأ!لسطينيةا

بعضعارضالععتمرينالقرنمنالسبعينياتفي

في،لبنانفيالفلسطينيةالتحريرممظمةوجودالنصارى



بزيادةالمسلمونطالبكذلك.وجودهاالمسلمونأيدحين

السلطة.فيمشاركتهم

منالموارنةبينأم759عامانفجرت.الأهليةالحرب

الحربهذهفيقتلوقد.أخرىجهةمنوالمسلمينجهة

فيواسعدماروحدث،الطرفينمنالالافعشرات

منآلافاسورياأر!علتأم769عامربيعوفي.الممتلكات

التيالعربيةالجامعةقراراتإلىاستنادا،لبنانإلىقواتها

لاستعادةمحاولةفي،عربيةردعقواتبإرمعالقضت

.النظام

عامأواخرفيالانتشارواسعةالأهليةالحربانتهت

لآضانمندوريةحروبوقعتفقدذلكومع،أم769

المقاومةمعالإسلاميوالتحالفالنصمارىمنطوائف!بين

النصرانيةالجماعاتمنكلبدأكذلك.الفلسطينية

ذلكوبجانببينهما.فيماالاقتتالالمسلمةوالجماعات

السوريةوالقواتالنصارىطوائفبعضبينالمعاركثارت

التحريرومنظمةإسرائيلبينالصراعواستمر.لبنانفي

لحفظقوةإرسالإلىالمتحدةال!مبمدعامما،الفلسطينية

.أم789عاملبنانإلىالسلام

كبيرةإسرائيليةقوةاجتاحتم8291عاميونيوفى

الجزءمنالفلسطينيةالتحريرمنظمةقواتوأبعدت،لبنان

علىحصاربفرضالإسعرائيليونوقام.البلادمنالجنوبي

معظمفيهايتمركزكانالتيالمنطقةوهي،بيروتغربي

طالبوقد.أغلسطينيةاالتحريرمنظمةوقادةقوات

وبقيةالمدينةبمغادرةأعلسطينيةاالتحريرمنظمةالإسرائيليون

وفياتحدوثفيال!!عرائيليالاجتياحوتسبب،لبنان

فيتسببكماالسواء،علىلينوالعس!المدنيينبينكثيرة

عامسبتمبروأوائلأغسطصأواخروفيكبير.دمار

،بيروتالفلسطينيةالتحريرمنظمةقواتغادرتام829

.لبنانشمالفيقواتهابعضبقيتولكن

وقائدللبنانالمنتخبالرئيحه!الجميلبشيراغتيالتم

أ!نفانتخبأم829عامسبتمبرفيالمارونيةالميليشيات

الميليشياتدخلتيومينوبعد.بعدهلبنانلرئاسةالجميل

عدةوأبادتالفلسطينيينوشاتيلاصبرامخيميالمارونية

فيهأحكمتالذيالوقتفىالأبرياء.المدنبنمنالاف

انظهر:وقصكمفتهما.الخيمينعلىالحصارال!!رائيليةالقوات

ريخ.تا،نلبنا

وإيطالياوفرنساالأمريكيةالمتحدةالولاياتأرسلت

إخلاءمنالتأكدفيللمساعدةلبنانإلىعسكريةقوات

وغادرت.بأمانالدوأصةالفلسطينيةالتحريرمنظمةقوات

منظمةقواتانسحاببعدبيروتالأجنبيةالقواتهذه

صبرامذبحةمنأممبوعينمضيوبعد.الفلسطينيةالتحرير

الأجنبيةالقوأتعودةاللبنانيةالحكومةطلبتوشاتيلا

تعكص.المدنم!كتيرفيجسي!ةأضرارا!بب!الأهليةلبنانحرب

.الحربحراءمن!ررتوقدليروتلىمنطقةأعلاهالصورة

منكلأرسلتولذلك،النظامحفظفىللمساعدة

قواتوبريطانياوإيطالياوفرنساالأمريكيةالمتحدةالولايات

التابعةالسلامحفظقواتظلتكما،لبنانإلىمسلحة

الإسرائيليةالقواتبقاءجانبإلى،الموجودةالمتحدةللأم

.لبنانإلىقبلمندخلتالتيوالسورية

المسلحةالقواتأصبحتأم839عامأواخرفي

حدثفقدالخططة،ل!تفجيراتعرضةلبنانفىالأجنبية

منشخصا241فيهقتلانتحاريةعمليةبوساطةانفجار

قتلإلىمماثلةهجماتأدتكما،الأمريكيةالبحريةقوات

مركزعلىاخرهجومى1أكما،الفرنسيةالقواتمن54

82قتلإلىصيدافيالإسرائيليةالعس!صيةالقيادة

ئيليا.سراإ

الدرزيةالقواتاستولتأم849عامفبرايرأواخرفي

الحكومةأيديمنبيروتمنجزءعلىالشيعةوالمسلمون

الأمريكيةالمتحدةالولاياتقيامإلىذلكوأدى،أطبنانيةا

كما.لبنانمنقواتهالإخراجوإيطالياوفرنساوبريطانيا

أنحاءجميعمنالمقاتلةقواتهاممحبعلىإلسرائيلأجبرت

طولعلىالحدوديالشريطباستثناءأم859عامفيلبنان

إسرائيل.معلبنانحدود



لبنان84

طائرةداخ!!قنبلةوصمجهولونأم879عاموفي

وقتل.كراميرشيدلبنانوزراح!رئيستحملكانتمروحية

فيمتعددةجماعاتوقامتالانفجار،هذافيكرامي

خاصة،الأجانبمن)معظمهمالأفرادلعضبخطم!لبنان

شرهائن.(الغربيةأورولادولرالأمريحيينامن

شش!أم889عامممبتمجرشي.الأخيرةالتطورات

أم!تأطرئيصرحليفةانتخابفياللبنانىالنوابمجلس

الجنرالعينمنصبهالجميلأم!تتحركأنوقبل.الجميل

مجلسيختارأنإلىمحلهيحللكيعود،ميشيل

مجلسكذلكالجميلعينكماجديدا.رئيساالنواب

مةبا!صالاعترافأجسانمسلمورشضوقدجديدا.وزراء

فيالناصبتقسيماتفاقمعتتناقضأاللأنهاالمؤقتةالجديدة

دأنالحصآالورراءرئيسطالبكما.أم439عام

مماصبهم.فيأحاقاءاصىالحهتوزرائهومجلسأسهيكون

ح!صمتان.أسناصفيصارأ!ذأسكونتيحة

رثيسااخنوابانتخصمأ989عامنوشمبر5في

22فياغتيلأ-سه،معوضريميههوالنصارىمنجديدا

نصارى)عنالهراويإلياسبانتخابالنوابوقامنوفمبر.

يع!!اتفاقعلىوافقتكما،للجمهوريةرئيسا(لبنان

ول!شأجلاد،افيالمسلمةالإغلبيةالحكوميةالسلصهآمعظما

قادرةغيرأسدولةاوأصعبحت،بالاتفاقالاعترافرفضعون

عامكتوبرأوفي.واحدةجديدةحكومةإقامةعلى

.عونقواتهزيمةالسوريةأغواتااممتطاعتأم099

تحلىسأنأ!دوأسةافيالميليشياتجمتتالحكومةأمرت

شيالأمرااميليشياتمعف!أكفذتوسلاحها،وتنرعنفسها

وضيعأإالتفوراتهذهأدتر.أم199عاممنتصف

لعداللبنانيةالح!ضمةوتفرغت،لبنانفيأطالقتالعظمانهاية

أفسدتهماوإصلاحالبلادشيالتعميرإعادةلعملياتذلك

المسلحة.الصراعات

عامأطسلامالدوليمدريدمؤتمرفيلبنانشارك

عدمحادثاتهافيتراوغظلتإسرائيلأنإل!،أم399

عملياتأجبرتأم،899أبريلوفي.اللبخانيالمسار

رقمالمتحدةالأماقرارقبولعلىإسرائيلاللبنانيةالمقاومة

لبناد.جنوبمنبانسحابهاالقاضي425

المودموعةفيصلةذاتمقالات

تراجم

حالىماعود،سلي!رشيد،الحوريخيبأر!ر،

سليد،رياطوالصلحاص!يارويلصاالياسإ

ا!صدرصوري!،امعلوسليم،!يسسرمحمد،المعلمكي

معلوهـ،أ!يي!سعيدعقلحرالى،حرادحليل

دعوم،ا!م!صرسليا!،خمسكة!أةردشا،يلحورا

ميحائيل،لعيحةديشيليص،ريصاحليل،ا!ري

صلةذاتأخرىمقالات

العربيةالعملاترالدرالريةأصياسيةاالأحرا!ا

فينيقيارحلةإسرائيلى

مذلحةقا،،جاسواسيا

تاريجي،لالىس!أا!لأر!اشمتىص!علك

الإملاميةاادمطماتمدحهشاحيا،،صهـاإص:ت

ا!رسةاالمنظماتصوراحرلهةااحد:ااشاسعلما

انحلسفيميةااضحريراممطمةصيداأحرسيةاأ!أسداحامعه

الملادديالبريالمباتاكشرقطراطراشاليةااحا!يةاافىر!

العربيةا!ر!اأ!مليحيةا:!الحر

العرسةاللاديالىيالحيواد

الموفموعصرعنا

الحكمنطام-ا

احسياسيةااطنظماتا-جالمحلىا!-أ

المسلحةالقوات-د-المحات

ال!كان-2

المدن-راصمتريةاالحماعاتأ!سا،ا،تا-أ

المعيمتمةأمماط-زأعس!!اكأاأسحوا--

11معدا،ت-
التعليم-خ!شيصواكترسحو

الاجتحاعيةالرعايةطاطعةا

العاملةالقوىيالدي!هـ

والمناخالسطح-3

المنحفضالإقليمهـ-الموزر-أ

الأحدوديالأوسطاالطحيعيةالطواهر-!

ال!نهاروا!ساحليةاأصسهولاإقليمح

اطاح-زالحبليةايرتمعاتإقليمد

لاقتصادا-4

اضحارةواالمال-!ااعة9ا!-أ
المق!!يالأس!اكاصيدص

-الاتصالاتكءال-ا---ا
ليهاحيووهص!ا

الوطنىوالابخالدحللالعالاتمشحات-د

لإحمالياأ!حماعةاهـ-

التعميرإعادةماطعادلىو

الاقتصاديةاطشكلاتدقةالصاار

السياحة-حر

تاريخيةنبذة-5

أسئلة

2

3

د

6

7

8

9

لاد؟فياطشمترةاطعاتاما

لبالى؟دىالمحتلعةارريالاتاأتاعلمحسةما

؟والقرىالمددكأاللساليوديعيمغ!حس!

تقافي؟حصمرحصاصالىأهميةما

العربى؟الوط!لىوالسشرعةاصاااعاصمةاصاديعترهادا

الغرلية؟حمالهاعراحترقيةااسماداحباتحتل!حيرو

لحمالى؟دىا!اطاواوالتحارةالسياحةأهميةما

لحمالى؟مواكأأم!اصا

اجا؟حاأصاديواحههاالقيالاقتصاديةتالش!ولأبررما

اجار؟فىالأهليةاالحر!ستستكيرو

لاد؟كأالسياحيةالمراكزأهمما



لبنانتاريخ

وتجارياامشراتيجياموقعالبنانيحتل.ردحظ،ليئالى

منذالساحليةالمدنفيوبخاصة،أهلهمارسوقدمهما.

فيلبنانسكانمعظمويعود.التجارةحرفةمبكروقت

الشامبلادإلىقدمواحيثبمالساميالأصلإلىأجناسهم

مثل:..مق0003مشةحوأليمنذالعربيةالجزيرةمن

وغيرهم.والفينيقيينوالعموريينالكنعانيين

القديمالتاريخ

جزيرةمنهجرتهمبعدالفينيقيونسكن.الفينيقيون

وأسسوا،طولهعلىوانتشروا،السوريالساحلالعرب

متنافرةالأحيانغالبفيكانقصغيرةفينيقيةممالك

موردأهمهيالتيالتجارةمجالفيومتنافسةومتحاربة

الشمالمنالفينيقيةالممالكوامتدت.وقتذأكلهااقتصادي

أهمها:من،السوريالساحلطولعلىالجنوبإلى

وصيدا،،وجبيل،وبيروت،بلسوطرا،وإرواد،أوغريت

مستقلةتكنلمأنهاالممالكتلكتاريخعلىويغلبوصسور.

إمبراطورياتأوالمنطقةاحتلتكبرىلدولتتبعظلتإنما

منها.أجزاءأوالشامبلادالسياسيةبوتقتهافيضمتواسعة

ووصلت،بالتجارةاششهرواقدكانواالفينيقيينأنومعروف

مناطقمثلبلادهمعنبعيدةمناطقإلىالتجاريةرحلاتهم

وسوريا،،فلسطينسكانمعفتاجروا،المتوسطالأبيض!البحر

جزيرةوشبهوفرنساوإيطاليا،،اليونانومع،وتونس

ساحله،طولعلىالخليجمناطقمعتاجرواكما،الأناضول

ع!ىوالتعرفالبحارركوبفيكبيرةخبرةلهموأصبحت

شاجرونالتيسفنهمصنععلىوعملوافيها،التجاريةالطرق

طبعفقدعليهوبناءلاخر.بلدمنبهاويتنقلونبوساطتها

طلباأرتادوهاالتيوالمناطقسكنوهاالتيالمناطة!الفينيقيون

.غيرهعلىوالمتفوقالمنفتحالحضاريبطابعهم،للتجارة

والكلدأنيين،،والبابليينألاشوريينلحكملبنانخضع

خاصة،وخلفائهالإسكندرحكمظلفىواليونان،والفرس

الرومانى،الحكمإليخضعثم.السلوقيةالإمبرأطورية

إمبرأطوريتينإلىالرومانيةالإمبراطوريةانقسمتوعندما

الشرقيةالرومانيةللدولةتابعاأصئلبنانوشرقيةغربية

لبنانأصبحالمنطقةإلىالإصعلاميالفتحجاءولما(.)بيزنطة

الجيوشقبلمنفتحمابعدالمسلمينأرضمنجزءايشكل

لسكانوكان.الخطاببنعمرالخليفةعهدفيالإسلامية

الأنباطودولة،والغساسنةتدمربدولتيعلاقةلبنان

وعليه.المنطقةلتلكالإسلاميالفتحمجىءقبلوغيرهم

وتاريخه.وثقافتهحضارتهفيساميعربيبلدلبنانفإن

58،تاريخلبنان

لبنانومنها،الشامبلادالعثمانيونحكم.العثمانيون

علىأمء61عام،الأولسليمالعثمانيالسلطانعهدفي

الجيشفيهاتغلبالتي،الحاسمةدابقمرجواقعةإثر

العثمانيونأنهىوبذلك،المماليكجيعقعلىالعثماني

جميعها.الشامبلادجبلفيالمملوكيالوجود

،الشاملبلادالعثمانىالحكملبنانامراءمعظمأيد

المعنيالأميرالآولسليمللسلطانالمؤيدينرأسعلىوكان

أمراءمنوغيرهلبنانجبلفيالمعنيينأميرالدينفخر

الأميرالعثمانيالسلطانأمروقد.الأخرىاللبنانيةالطوائف

لباقيبالنسبةفعلوكذلكإقطاعياتهعلىالمعنيالدينفخر

.لبنانجبلأمراء

بلادالعثمانيوننظم.الشاملبلادالأولالعثمانيالتنظيم

علىسيادتهمفرضبذلكمتوخينإدارياتنطماكلهاالشام

فيالعثمانيةالإداريةالتقسيماتأنبالذكروجدير.الجميع

لتغيرتبعاوالتبدلالتغيرمنحالةفىدائماكانتالشامبلاد

وجاءت.والسياسيةالمحليةوالأوضاعالعامةالظروف

الآتى:النمطعلىالشامبلادفيالإداريةالعثمانيةالتنطمات

)الأقضية(:السناجقمنكلتبعهاوقددمشقولاية-أ

حلبولاية2-.غزة،نابلس،القدستدمر،صيدا،،بيروت

السورية.البلادمنالشماليةالأجزاءجميعإليهاضموقد

ولاية-4.وحمصحماةوضمت،طرابلسولاية3-

دمشق.ولايةعنالعثمانيونسلخهاوقدصيدا

منمهماسترأتيجيبمو!لبنانيتمتع.المحليةالقوى

،متميزةاجتماعيةتكويناتوله،والجبل،الساحلحيث

يحعسبأنلابدمعقدةوطائفيةمذهبيةتركيبةففيه

ولسكانالبلاد.تواجههاالتيالمسائلكلفىحسابها

ولبالىوصلاتاحتكاكاتالتركيبةهذهبسببلبنان

وغيرها.وروسيا،وبريطانياوإيطاليا،،فرنسامثلالأوروبية

عاش!الجبالففيخاصا.إدأرياطابعالبنانأخذ

الدرزيالمذهبوانتشرواستقرار.وأمنبحرية،النصارى

الأسرةلبنانحكمعلىتعاقب،اللبنانيالجبلمنطقةفي

أمرقويوقد،المعنيالدينفخربينهامنبرزالتيالمعنية

الحكمفيالأسرةهذهأعقبتوقد.حكمهظلفىالدروز

الأميرمنهابرزالتيالدرزيةالطائفةمنالشهابيةالأسرة

بريطانيابدولةعلاقةلهاوأصبحت.الشهابيالدينبشير

المارونيةالطائفةضدالدروزوتؤازرتدعمأخذتالتي

بينالشرقفيالاستعماريالتنافسحلقاتمنكحلقة

.لبنانفيالموارنةتدعمالتيوفرنسابريطانيا
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لبنانفيالأوروبيالتدخل

الدولأخذتالعثمانيةالدولةضعففترةوفى

وبدأت،لبنانفيالمحليةبالقوىتتصلالكبرىالأوروبية

القوىبعضانكماضعفها،منلتنالضدهاتحرضهم

المحليةمكانتهالتدعمالأوروبيةبالدولتتصلأخذتالمحلية

العثمانيونشعرقدولها.المنافسةالاخرىالمحليةالقوىضد

فرأواا،طمئمان1علىيبعثلاأسداخلياأضانجبلوضعأن

فهظررمعيتناسببش!صلإدارياتنظيمهعلىيعملواأن

وعينواأصشمافياالقسما:قسم!تإلىلبنانفقسموا،الحاضرة

قائمقاماعليهوعينواالحنوديوالقسممارونيا.قائمقاماعليه

مماأفضلالقائمقاميت!توضعيصبحنمهذاومعدرزيا،

فيهما.الداخليةالأمورتستقرولم،السابقفيعليهكانتا

بينخاصةحادةطائفيةحلافاتلبنانجبلفيوقعتفقد

.أم845عاموكذأك،أم841عاموالموارنةالدروز

أنضعفهامنالرغمعلىالعثمانيةالدولةحاولت

صادصشارمنتحبيرمجلسهبفأنشأتالأمور،بزمامتمسك

علىالقائمقامتيينامعحنبإلىجنباالقائمقاميتينإدارةفي

المحليةالاضطراباتأنإلالبنان.جبلفيوالجنوبالشمال

بينجديدمنالأوضااتوترتفقد،تتوقفلمالجبلفي

الأوروبيةالدولوتدخلت.م0861عاموالموارنةالدروز

عامأرسلتفرنساأنحتىالجبل،فيالداخليالنزاعفى

آلافستةمنمؤلفةفرنسيةعسكريةحملةأم086

الخلافوحلتأسعرعتالعثمانيةالدولةأنإلآ،جندي

الفرنسيةالحملةوصلتولما.الطوائفجميعيرضيبشكل

إلىفاضحطرتحل،قدالأمرأنوجدتلبنانإلى

تفعللمأنهاالرغمعلى،الحملةهذهوتعد.الانسحاب

وتأييددعموبمثابة،العثمانيةللدولةإنذاربمثابةشيئا،

عسكريةمناورةبمثابةأيضاوهي،تلمارونيةللجماعات

أجنانأنإلىالإنجليزنظرتلفتأنفرنسابهاأرادت

فيالفرنسيالاستعمارخريطةضمنهيالسوريةوالمناطق

.الشرق

الدرزيالصراعفيالأوروبيةالدولتدخلتوقد

إلىلجنةأوروبادولفأرسلتسافر،بشكلالماروني

العثمانيمإلسلطانبرمتهالموقفلدراسعةإسطنبول

إداريانظامالبنانجبلمنععلىالاتفاقوتم،العاليوالباب

وقدأم،861عاملنظامالاتفاقهذاوعرفبه،خاصا

عامأيسنواتثلاثمروربعدتعديلفيهحدث

السابهتأصلاتفاقالمعدلالاتفاقهذاوعرف.864م

وبريطانيافرنساعليهوقعتوقد.الأسعاسيبالقانون

القانونونص.العثمانيةوالدولةوبروسياوروسياوالنمسا

جديد،منإداريالبنانتنطمأ:الآتيعلىالأساسي

جبلقسمالذيالسابقالإداريبالتقسيمالعملوإلغاء

ولايةلبنانيصئجبلأن2قائمقاميتين.إلىأجمات

ولايةيحكمأن3-.الداخليةشؤونهاسىمستقلةعتمانية

العالي،البابيعينهنصرانيعثمانيحاكماالمستقلةأجناد

علىوقعتالتىحمئالدولتعيينهعلىتوافقأنبعد

المتصرفولايةمدةتكونأن4.الأساسيالقانونميتاق

ويكونالتنفيذية،السلطةخلالهايرأس،سواتخممر

منإدارةمجلسيشكلأن5-.العاشأجاباأمامالأمسؤه

فيالمتصرفيساعدالجبلفيائفالصوأعرممثلاعشراثنى

جبللبنانمتصرفيةتضمأن6-.لبنانجبلشؤونإدارد

ومدن،التيمووادي،البقاعسهلضمنهايدخلولا،لبنان

ستبقىالتيوصيداوصوروطرابلسبيروتمثلالساحلى

تنطمهايظلوأن،العثمانيةالدولةلولاةمباشرةخاضعة

سبعةإلىلبنانجبليقسمأن7-.حالهعلىالإداريا

تمثلالتىالطائفةمنقائمقامقضاءكليرأس،أقضية

مديرياتإلىقضاءكليقسمأن8-أتحضاء.افيشتريةالأا

أصسكان.اينتخبهمشيوخالمحليةإدارتهيافييتصرفمحليه

ماأوالجبلمواطنيركلالأساسيالقانونيمنح9-

.القانونامامالمساواةحقلبنانجبلبمتصرفيةيعرف

دينية.محاكمأمامالدينرجالدعاوىتنظرأن-01

ترفعأن12-.الإقطاعيينامتيازاتحميعتلغىأن-11

أن13-.خاصةتجاريةمحاكمامامالتجاريةالدعاوى

تأديبيامجلساولشكل،القضاةجميعالمتصرفيعين

فيالمجرميقاضىأن14-.الخالفاتحالفىأطقضاة

تشكلأن-أ5.الجرمفيهاارتكباختيالناحيةأوالمكان

تساعدشرطةوفرقةلبنانية،عسكريةفرقةالجبلفي

.السكانمنالضرائبوجمعالأمنتثبيتفيالمتصرف

لجانوتشكل،للسكانإحصاءالمتصرفيجريأن-16

لها.الخرائطووضعالمتصرفيةفىالأراضيلمسحفنية

خوةنتائجلهاكانأم861عامفتنةفإنعليهوتأسيسا

قائمحكمنظاموجودعنهاتمخضفقد،برمتهأجمانعلى

عنالاستقلالعلىجاهدايعملكانأجنانيةلمتصرفية

لجبلالجديدالإداريالوضعفتحوقد.العتمانيةالحكومة

تلكتدخلإلىجرامروهوروبا،أرعلىواسعةنافذةلبنان

تطوروقد.وطوائفهلبنانشؤونفىواسعبشكلالدول

الامتيازاتاستغلالإلىأجنانفيالاوروبيالتدحلمفهوم

الأجنبية،الحمايةمننوعإنىبعدفيماتحولتالتيالأجنبية

أنكماالبلاد.فيالتنصيريةالجمعياتنشاطبموجبهوزاد

شرخاأحدثتقدلبنانجبلفىالطوائفبينالمتعاقبةالفتن

اللبنانية.الطوائفمجتمعتسودظلتالتيالحسنةالعلاقةفي

الدولةضعفمعالمتزامنةالأوضاعتلكخلالومن

الوطنيةوالحركة،العربيةالقوميةفكرةبرزتالعثمانية

تجلىوقد،الشامبلادفيالعثمانىللحكمالمماهضةالعرلية
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خلالمنالعروبةإحياءإلىالراميالفكريالمفهومهذا

العربيوالتاريخ،العربيوالأدب،العربيةاللغةإحياءحركة

الفكرهذاتعمقوقد.برمتهالعربىالتراثإحياءومحاولة

القوميةبروزأعقابفيالشامبلادفيوتوسعالعربي

ألاتحادجمعيةأتباعلواءهاحملالتيالتركيةالطورأنية

للاتجاهفعلردةوتعمقهالعربيالفكرنموفكان،والترقي

التتريكسياسةتعزيزعلىركزالذيالمتعصبالتركي

الشامبلادفيالعربيالفكرنشطوقد.بالعربوالإضرار

روادطليعةوهما،والبستانياليازجىكتاباتخلالمن

العربية.الفكرة

تلكعنبمعزليكونوالملبنانفيالأهاليأنوطبيعي

معهوحدثانتشر،قدكانالتعليموأنخاصة،الأحداث

بسبب،الشامبلادفيالعربيالشعبلدىالوعيفيتفتح

الغربية.التيارأتعلىالتعرف

فيلبنانفيالداخليالوضعتأزم.التركيالانسحاب

وتأزم،أم419سنةالأولىالعالميةالحرباندلاعأعقاب

عليهالأموالتدفقوانقطاع،الحرببسببفيهالماليالموقف

العثمانيةالدولةعلاقةوساءتالمهجر.فيرعاياهقبلمن

وتأسيس،العروبةفكرةنموبعدخاصة،لبنانبأهالي

العثماني.للحكمالمناهضةالعربيةوالهيئاتالجمعيات

،ولبنانسوريا،:الشامبلادمنالأتراكانسحب

الأولىالعالميةالحربفيالوفاقدولانتصاربعدوفلسطين

دمشق،الحسينبنفيصلالأميرودخل.الوسطدولعلى

العثمانيالوجودمنهياعربيةحكومةالشامبلادفىوأقام

علىعاماحاكماالأيوبيباشاشكريالقائدفأرسلفيها،

الثقلمركزتشكلأصبحتالتىبيروتومقره،لبنان

علىحاكماالداعوقعمروعين.كلهللبنانبالنسبة

.لبنانجبلعلىحاكماالسعدباشاوحبيب،بيروت

في6وذلك،بيروتفىالعربيةالحكومةعلمرفعوهكذا

.م8191أكتوبر

تحتلبنانوقعت.لبنانعلىالفرنسيالانتداب

الموقعريموسانمؤتمرمقرراتعلىبناءالفرنسيالانتداب

ثلاثةإلىالشامبلادوقسمت،م0291عامأبريلفي

فرنساإلىوعهد.وفلسطينولبنانمموريا:هيأقسام

بالانتداببريطانياإلىوعهد،ولبنانسورياعلىبالانتداب

علىبناءوذلك،الموصلفيهابماوالعراقفلسطينعلى

أبم.619عامبيكو-سايكسمعاهدةمخططات

فيصلالاميربزعامةعربيةحكومةقيامفرنسارفضت

مأ029عاميوليو41فيغوروالجنرالووجهدمشقفي

الانتدابقبولفيهيطلبالحسينبنفيصلإلىإنذارا

وتسريح،الإجباريالتجنيدقانونوإلغاءفورا،الفرنسي

غوروعلىردفيصلأنمنالرغموعلى.العربيالجيش

وقتفيجاءأنهمدعياالردرفضغوروأنإلا،بالقبول

نحوالفرنسيةالقواتفتقدمت.لهالمحددالموعدعنمتأخر

يوليو25فيميسلونموقعةبعدبالقوةواحتلتهادمشق

لبنانفاحتلتالفرنسيةالقواتتقدمتثم.أم029

الحكومةقواتمنهاوانسحبت،الجبلولبنانالساحل

عسكريافرنسياحاكمالبنانجبلعلىغورووينالعربية

العثمافط،العهدفيالجبلمتصرفصلاحياتمنح

كولونيلإدارةتحتالساحليةاللبنانيةالمنطقةووضعت

يتمتعلبنانعلىساميامفوضابيكوجورجوعين.فرنسي

والإدارية.السياسيةالصلاحياتبكل

سوريافيالوطنيةالمقاومةضغطتحتفرنسااضطرت

دستوروضعفىبالاشتراكللبنانيينتسمحأنولبنان

.أم269عاممايو23فيالجمهوريةأعلنتثمللبلاد،

مجلس:مجلسانللبنانأصبحالجديدالدستوروبموجب

دعيوقد.اللبنانيالنوابومجلعه!،اللبنانيالشيوخ

فيالجديدةاللبنانيةللجمهوريةرئيسلانتخابالمجلسان

.دباسضعارلبالرئاسةوفاز،ام629عاممارس62

حكمهمأنهواقدالفرنسيونيكونالجمهوريةوباعلان

السامىالمفوضعلق،أم329عاموفي.للبنانالمباشمر

اللبنانىالنوابمجلسوحل،اللبنانىالدستورالفرنسي

غيرلأجلللدولةرئيسادباسشارلوعين،اللبنانيةوالوزارة

دباسوظل،مديرينمجلسإدارتهافييساعدهمسمى

الفرنسيونعينبعدها،أم339عامحتىالدولةرأسعلى

لمدةاللبنانيةللجمهوريةجديدارئيساأسعدباشاحبيب

.أخرىسنةلهجددثمسنة،

معاهدةلبنانمعفرنساعقدت.أم369عاممعاهدة

معفرنساوقعتهاالتىالمعاهدةنمطعلىأم،369عام

بينالتحالفبمعاهدةعرفتوالتي،نفسهالعامفيسعوريا

علىبناء،أم369عاممعاهدةوجاءتوسوريا.فرنسا

وقدبسوريا،بلادهممساواةاللبنانيةالطوائف!بعضمطالبة

تقفظلتوأنهاخاصة،المطالبتلكمعفرنساتجاوبت

إلىلبنانضمإعادةبقبولطالبوهاالذيناللبنانيينضد

مدة-أفهو:المعاهدةتلكتضمنتهماأهمعنأماسوريا،

العسكريةقواتهاإبقاءلفرنسايحق-ب.سنة25المعاهدة

المطابقاللبنانىبالدستورالعمل-ج.لبنانمنمكانأيفي

قيامإعلانعندبهعملالذيأم269عاملدستور

اللبنانية.الجمهورية

بالاستياءأم369عاممعاهدةاللبنانيالشعبقابل

فيالمظاهراتوخرجت.ضدهموجهةضربةواعتبرها،التام

اللبنانيالنيابيبالمجلمه!المتظاهرونوأحاطوخارجها،بيروت

النيابيالمجلسومطالبين،للمعاهدةمعاديةشعاراتمرددين
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فرقتأضنسيةاالقواتلكنعليها.التوقيعبعدماللبناني

شكلياسمحتالتيالمعاهدةعلىالنوابوو!المتظاهرين

.الدستوريبالنظامالعملممارسةبحقللبنانيين

عاماللبنانيالانتخابقانونعلىجديدتعديلحدث

علىينتخبونالمجلسأعضاءثلثابموجبهأصبحأم،379

رفضهأمروهوتعيينا،يعينالباقىوالثلث،الطائفيالأساس

المجلسإلىينضمولم،الانتخاباتوقاطعوا،اللبنانيون

بالخصوماتانشغلواالنوابمنقليلعددإلاالنيابي

الساميبالمندرأصدرنفسهالعاموفي.والطائفيةالداخلية

متالحمهوريةرئاسةتصئمدةبأنيقضيقراراالفرنسى

رئيسانتخابإعادةويمكن،واحدةولفترةممنوات

الرئاسةتركهعلىمشواتستمروربعدثانيةالجمهورية

اكتيأم369عاممعاهدةتوقيعمنالرغ!اعلى.مرةأول

اللبنانيين،بيدأغعليةاأسملطاتاكلتحونأنعلىنصت

الساميين،المفوض!تبيدبقيقدأععلياالحكمأنإلا

كلفيفرنساعينتهداالذينأصفرنسييناوالمستشارين

اللبنانية.الحكوميةال!دارات

الثاندةالعالميةوالحربلبنان

ألمانيا،قواتأمامالثانيةأحالميةاالحربأثناءفرنساهزمت

أكثرفأصبحت،للألمانأجةموافرنسيةح!صمةوتشكلت

سورياوممها،الفرنسيأضفوداومرا!ص،الفرسسيةالمستعمرات

إلىفيشيح!صمةأرسلت.فيحتيحكومةمحيادةتحتولبنان

ومحياستهاأجلاداإدارةعلىليعملساميامندوباولبنان!موريا

فيشيحكومةحكمايدمولم.الفرنسيةالحكومةظلفي

يتزعمهاكادالتيالحرةالفرنسيةالقواتتمكنتإذطويلا؟

بلاددخولمنالبريطانيةالقواتومعهاديجولالجنرال

الجنرالالحلفاءوعينفيها،القائمالوضيعوإسقاط،الشام

أذاعوقد.ولبنانسورياعلىجديداسعاميامندوباكاترو

فيهوعدبياناالحرةفرنساحركةيمثل!انالذيالجنرال

الفرنسيونأ!حاووقد.بالاستقلالوالسور!ناللبناني!ت

الشعبينأس!ش.التامالاستقلالعنالإعلانفيالإبطاء

إلىأغرنسيونافاض!!،ذلكعلىأصراواللبناليالسوري

.أم419عاموسوريالبناناستقلالإعلان

لبناناستقلال

عامفرنسامناستقلالهنالأجنانأنمنالرغمعلى

تقدمتشقد.مستقرةغيرظلتالأمورأنإلاأم،419

تطالبالفرنسيةالحكومةإلىرسميةبمذكرةاللبنانيةالحكومة

يميتواءمحتىجديدمناللبنانيالدلممتوربتعديلفيها

لكن.الامحتقلالإعلانأعقبتاكتياللبنانيةالظروف

،ويسوفونيماطلونوظلواالأمرلهذايكترثوالمالفرنسيين

تحلجديدةلبنانية-فرنسيةمعاهدةتوقيعفكرةواقترحوا

رفضتاللبنانيةالحكومةل!ش.أم636عاممعاهدةمحل

مذكرةالسوريةوالحكومةوبعثت،الفرنسيالمطلبهذا

المفوضيةبتحويلفيهاتطالبانأغرنسيةاالحكومةإلىمشتركة

مما،دبلوماسيتمثيلدارإلىمنهماكلشيالعامةالفرنسية

وأجنانيةسعوريةوضغوطمشاوراتوبعد.الفرسميينأزعح

نيابيمجلسفانتخب.الاستقلالمبدأتنفيذتقررمشتركة

12فيللجمهوريةرئيسوانتخبأم،439عامجديد

وألفت.الخوريبشارةأسثميخاهو،أم439عامسبممبر

الصب.رياضبرئاسةجديدةأجنانيةح!صمة

أساسعلىالبلادأمورالصبتنظموزارةأحذت

الفرنسي.الانتدابلح!صمةالتبعيةمنبدلآالاستقلال

كياللبنانيالدستورتعديلالنيابيالمجلسمنوطلبت

فىذلكوكان،المستقلةاللبنانيةالدولةظروفمعسمشى

توافقلمالفرنسيةالحكومةل!ش.ام439عامنو!مبر8

المفوضنائبووجه،اللبنانيالدممتورتعديلمشروععلى

مشروعلوقفاللبنانيةالحكومةإلىإنذاراالفرنسيالسامى

الح!صمةاللبنانيالنوابمجلسدعموقدالدستور،تعديا!

ليتناسبمالدستورتعديلإلىالراميوموقفهاأطبناليةأ

الدمشورتعديلالنيابيالمجلسفأقر.الاسشقلالمرحلة

اللبنانية.الجمهوريةرئيسذلكوأعلن،عليهضالمعر

مجلسبحلتعليماتهالفرنسيالساميالمفوضأصدر

الجمهوريةرئيسواعتقالأسدمشورباالعملوتعليقأصوابا

عامالصلحرياضالحكومةورئيسالخوريبشارة

وفي.عسيرانوعادلنشمعوكميلاعتقلكما،أم439

والوزراءالنوابتجمعم4391عامنوفمبر11يومصباح

بإلغاءوطالبوا،النوابمجلسرئيسحمادةصبريبرئاسة

السامىالمفوضمارسهاالتيالتعسفيةالإجراءات

بمجلساللبنانيالشعبجماهيروأحاطت.الفرنسي

شعاراتمرددين،المعتقلينسراحبإطلاقوهتفوا،النواب

علمبتغييرورفاقهحمادةصبريقام.والاستقلالالحرية

جديدلبنانىبعلمالاحتلالظلوضئفيالذيأصبمان

منمؤلفالبنانعلمفصارلبنانيا،وطابعامفهومايحمل

وفيوالأحمر،،والأبيضالأحمر،:أفقيةأقسامثلاثة

اللونانويرمز،الأبيضاللونداخلخضراءأرزةالوسط

شعارالأحمر:الدينفخرعلملونىإلىوالأبيضالأحمر

اليمنية.شعاروالأبيض!،القيسية

شديدةمذكرةورفاقهالنوابمجلسرئيسرفي

الدولوإلى،لبنانفىالفرنسيةالحكومةممثلإلىاللهجة

التىالبطشأعمالفيهاا!شنكرواالمجاورةالشقيقةالعربية

المساندةاللبنانيةوالشرطةالفرنسيونالجنوديمارسها

سفيريإلىأخرىمذكرةوأرسلوا.الفرنسيللمفوض

وإلى،لبنانفيالأمريكيةالمتحدةوالولاياتبريطانيا
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فيالمترديالوضعفيهاشرحوا،والعراقمصرحكومتي

،لبنانفيالفرنسيةالعامةالمفوضيةتصرفوسوء،لبنان

المفوضمارسهاالتيالقانونيةوغيرالتعسفيةوالإجرأءات

وقد.فيهالفزنسيونوالمسؤولونلبنانفيالفرنسيالسامي

الوطنيةالإجراءأتوفئاتهطوأئفهبكلاللبنانيالشعبأيد

النوابمجلسأعضاءبهقاموما،حكومتهاتخذتهاالتي

ورئيساللبنانيةالجمهوريةرئيساعتقالأثناءإجراءاتمن

الفوضىوعمتالأحرار.منوغيرهماحكومته

واضطر.بيروتفيخاصة،لبنانأرجاءكلوالاضطرابات

فيها،الوضحإلقائملدراسةبيروتإلىالمجيءإلىكاترو

اللبنانية.المسألةلح!!سريعةخطواتوإجراء

والضغوط،اللبنانيةالشعبيةالاضطراباتضغطوتحت

فرنسااضطرت،الفرنسيةالحكومةعلىمورستالتيالدولية

الشرعيةالحكومةإعادةإلىالأحداثمنيوماعشرأحدبعد

النوابمجلسواعادة،المعدلبالدستوروالعمل،اللبنانية

الفرنسيةالقواتأجليتإلىءلأكذلكالوضعوظل.اللبناني

بعدأيأم،146عامديسمب!شمهراخرفيلبنانعنكلها

دسوريا.عنجلائهامنأشهرخمسةحوألي

فأصبحالامشقلالبعداللبنانيالنيابيالمجلسعنأما

أربولمدة،طائفيأساسعلىينتخبوننائبا99منيتألف

54المسلمينويمثلنائبا،ء4النصارىفيمثل.سنوات

بقدرالسكانعددعنيعبريكنلمالنوابتوزيعإننائبا.

متوأزن.غيروبشكل،الطائفيالمفهومعلىبناءوزعما

اللبنانيبالدستورالمرتبطالجديدالعرفهذاوبمقتضى

رئيسوهو.الموارنةمنالجمهوريةرئيسيكونالجديد

اللبنانيالوزراءرئيسمنصبخصصوقد.التنفيذيةالسلطة

النيابيالمجلسرئيسمنصبخصصكما،السنةللمسلمين

للنصارىفيكونالنيابيالمجلسنائبأما.الشيعةللمسلمين

نأإلىالتقديريةالإحصاءاتوتشير.الشرقيينالأورثوذكس

السكاننسبةعلىزادتلبنانفيالمسلمينالسكاننسبة

لكن62%،بالمسلمينالسكاننسبةتقدرإذ،النصارى

السياسيةالمناصبتوزيعفيالاستقلالمنذبهالمعمولالتقليد

عليه.هوماعلىبقيقد

لبنانفىالسياسيةالاتجاهات

العالميتينالحربينبينمافترةفى

الجذبقوةهما:رئيسيتانسياسيتانقوتانلبنانيتنازع

تظلقوةوهى،الإسلاميوالفكرالعروبيالفكرباتجاه

ثانيةوقوةومستقبلا.وتاريخاوحضارةثقافةبالعربترتبط

تدين،والإسلاميالعربىالخطعنبعيدباتجاهلبنانتشد

قائماالصراعهذاوظلوأنفتاحا.ثقافةالغربإلىبولائها

العالمعلىلبنانانفتاحمنالرغمفعلى.قريبوقتإلى

احتكاكهمنوبالرغم،شعبهثقافةمنوبالرغم،بأسره

والتعصبالضيقةالنزعةأنإلآ،العالمبشعوبالطويل

منالسياسيةاتجاهاتهبعضعلىيسيوأنظلاالطائفي

ثانية.جهةمنببعضبعضهاطوأئفهوعلاقةجهة،

فيواقعةحقيقةالإقليميةوالنزعةالانعزأليةوأصبحت

تلكوظلت،العالميتينالحربينبينمافترةفىخاصة،لبنان

معالاتحاديةللنزعةمعادصففيتقفاللبنانيةالنزعة

ممموريا.خاصةالعربيالعالم

الاستقلالبعدلبنان

موقفهاتدعمالاستقلالبعداللبنانيةالحكومةأخذت

المشاوراتفيلبنانشماركفقدوخارجها.البلاد،داخلفي

عامالعربيةالدولجامعةإنشاءعنهاتمخضالتيالعربية

.امء49

موقفاالعربيةالمشاوراتفياللبنانىالوفدأبدىلقد

وأعلن،العربيةالدولجامعةإنشاءموضوعمنإيجابيا

الأقطاربقيةمعللتعاونمستعدلبنانأناللبنانيالوفد

الجامعةأوالوحدةأوالاتحادمننوعإيجادسبيلفيالعربية

إلىلبنانانفكممفقدعليهوبناء.للجميعالخيرتقدمالتي

.أم459عامتأسيسهامنذالعربيةالدولجامعةعضوية

.أم49ءعامالمتحدةالأمهيئةعضويةإلىوانضم

المشروعاتإقامةبوساطةاقتصادياتهيطورلبنانوبدأ

لبنانإنحيثالسياحةمرافقوتطوير،والصناعيةالزراعية

الجذابةوالجبال،الجميلالساحلففيهمهم،سياحيبلد

تعودالتيالقديمةالاثارمنكبيرةمجموعةوفيه،الساحرة

وارداتوتعد.وغيرهماوالرومانيالفينيقيالعهدإلى

التيالمواردأهممنالسياحةمناللبنانيالقوميالدخل

الحركةتنشيطعلىعمللبنانأنكما.لبنانميزانيةتغذي

فيه.التجارية

استقلاله،عنللدفاعوطنيجيشببناءلبناناهتمكما

العربيةالجيوشمعاللبنانيالجيشمنقواتشاركتوقد

.أم489عامالإصرائيلية-العربيةالحربفيالأخرى

ظلتالجمهوريةرئاسةانتخاباتمشكلةأنوالواقع

انتخابفىالحالهوكما،لبنانتواجهالتيالمشكلاتمن

بينالشديدةوالمنافسةأم،439عامالجمهوريةرئاسة

تأثيريبقولم.إدهإميلوالمرشئالاخرالخوريبشارة

التدخلاتضئفيهوإنمافقط،محلياوقتهاالانتخابات

ترشيحتدعمالكتلوبعضبريطانيافوقفت،الخارجي

المرشحأخرىوكتلفرنساودعمت،الخوريالشئبشارة

عامحتىالرئاسةفيالخوريبشارةالشيخوبقى.إدهإميل

نأكما.الرئاسةعنالتنازلإلىاضطرحيث،أم2ء9

حتىأم529عاممنامتدتالتىشمعونكميلرئاسة
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ثميلضدشعبيةلثورةالأخرىاهيانتهتا،أ589سنة

الاتجاهينب!!أضقليدياالعداءكوامنفيهابررتشمعود،

وقدإليهما.الإشارة!حبقتاللذينالهـئيسيينالسيا!ميين

ليعم!!شهابفؤاداللبنانيالرئيسضعمعونكميلخلف!

فؤادرئاسعةوظلت،لبنانفيأ!اماالموقصتهدئةعلى

.أم664عامحتىأم589عاممنشعهاب

الحلوشارلاشئيساللبنانيةالجمهوريةرئاسةإلىجاء

الرئاسةفيظ!!وا،أ469عاماللإنيةالرئاسةتسلمالذي

أصذيافرنجيةسليماناشئاسة!ىوخلفهأم079ممنةحتى

أصئيمم!اعهدوفي.م0671عامأطشانيةاالرئاسةتسلم

عهدو!ي.أطبمانيةاالأهليةاالحرببدأتفرنجيةسليمان

ائفا!وأاب!!الأحمليةاأعتنةاتطورتسركيص!،أجاسإخلفه

عاماشتعلتالتيالأهليةاالحربأدتوقد،المحتلفةأطبنانيةا

قسم!ت:إلىبيروتالعاصمةتقسيمإلىأم759

حبرأاحضائباحزببيدوأصبحتالشرقيةبيروت-أ

أ!حتر،الغربيةبيروت-ب.المارونيةالطائفةأحزاب

الإسلامية.الجماعاتبيد

ب!!وقعتدمويةخلافاتأنإلىهناالإشارةوتحدر

،أم969اعابأنحلسصسهـ!اوالفدائي!تاللبنانيالجيعثر

فيدأنشادو،يةعسراصصداماتأطرش!تالينوحدثت

رر!سرأجاس!إاشئيمم!عهدفيرالحلو.شمارا!رئاسعةعهد

الحا!هشاتإكاءأجلىمرأجمانالعر!يةالردعقواتدخلت

الجنوبفيبالفلسصس!!والفدائي!تاللبنانيالمحيشبين

اللبناني.

قصأاتأزمر،أجنانفيالطائفيةالخلافاتوتطورت

لإسرائيل.الواليةأحدقواتأجنانفيوتشحلت،اللبناني

أجنان.أرضمرحدودياشحريطاإسرائيلواحتلت

بيروتوحاصرت،لبنانالإسرائيليةالقواتواحتاحت

بيروتمنالفلسطينيةمةايقاوخروجعلىوأصرتالغرلية،

والفدائي!تالإلحمرائيليةأغواتاب!تطاحنةمعاركبعد

منأغلسطهينيةامةالمقاوخرجتأصفعلودا.الفلسطينيين

أجهوداجهوفيصمودطبعدم8291أ!مبتمبرفيبيروت

اللبنانيةا!صمةتعهدتأنوبعديوماومبع!تتسعة

بتأم!تالفلسطينيةالتحريرلمنظمةالأمري!صةاوالحكومة

منالأبرياءألمدنييناوسلامة،الفلسطينيينالمقاتلينسلامة

.بيروتفيالباقينالفلسطني!ت

مسألةبخصوصرالدوليةبالاتفاقاتإسرائيلتلتزملم

فسيطرت،بيروتفيأطدنييناأ!لسطينييناومسألة،لبنان

61الخميسيومالغربيةبيروتعلىال!!رائيليةالقوات

جميعوأغلقت،التجولحظروفرضت،أم829سبتمبر

جمعبحجةالبيوتواقتحصت،العاصمةإلىالمؤديةالطرق

3بىلمداح،وشاتيلاصبرامحيميوقصفت،الأمعلحة

عربة41وناقلة01و.دبابة015علىيزيدبماحاصرته

نفذتهاالتيالشنيعةالمذبحةوبدأت،جرافة2.ومدرعة

الالافضحيتهاوذهبلإسرائيلالمواليةاللبنانيةأغواتا

.العزلالفلسطينيينمن

المعروفة،الكتائبميليشياترئيسانتخبوقد

اللبنانية،للجمهوريةرئيساالجمي!!بشير،اللبنانيةبالقوات

،أم829سبتمبر41الثلاثاءيومظهربعداغتيلألهإلا

علىبالأشرفيةالكتائبحزبمقرفىالشرقيةبيروتفي

رئيساالجميلأمينشقيقهزاختير.ناسفةشحنةإذهـانفجار

عين.الجميلبشيرلأحيهخلفاأج!صنأسلبناليةاأطحمخورية

،أم889عاملهخليفةعونميشيلالجمرالالجميلى-أ!

عامللبلادرئيسامعوضرينيهانتخبالنوابمحلسأت1ا،

وانتخب،أم989نوفمبر22فيمعوضاغتي!!.م9681

مأ099عاموفى.للبنانرئيساالهراويإلياسأضوابا

اختارالذيعونقواتهزيمةالعربيةالقواتعتاممتصاأ

له.منفىصرنسا

مدينةفيالمسةالمسلموني!صرإذحاص؟وضع:أطبنان

المسلمونويكثر.الساحلومناطق،لبمانشمالرطراللمم!

بالإضافة،فيهوقراهممناطقهموأ!مأجمانجنوبي!أحشيعةا

منطقةفيالدرزيةالجماعات.وت!ضربعلبكمدينةإلى
فيالجبلمنطقةفيالنصرانيالوجودويكثرالمق،وأحتمو!ا

ودمشق.بيروتب!تأ!اصلاية!أ!ااشماي

أثرعلىلبنانفيالطائفيةالأهليةالحربتوقفتوقد

وقفسبيلفيالسعوديةالعربيةالمم!ءبذأضهااختيالحهود

الطائ!اتفاقفوقع،دوليةوبمساعدة،اللبمانيأسدمانزيف

مناللبنانيةللطوائف!مصالحةاتفاقوهو،أم199عام

العربيةالمملكةوظلت.اللبنانيةالأهليةالفتنةإنهاءأجل

عنوأعلنت،لبنانفيالموقفتهدئةعلىتعملالسعودية

،لبنانتعميرفيوالمشاركةأطمساهمةالكام!!استعدادها

إلياسرئاسةعهدوفي.فيهوالا!متقرارالأمنوعودة

رئاسةالأعمالرجل،الحريريرفيقتسلم،أعراويا

الاقتصاديةالحياةإعادةعلىأسلعم!!أجمانفيأء"راءا

عهدها.سابقإلىأجنانفيأحمرانيةاو

،أم399عامللسلاممدريدمؤتمرفيلبنانوشاركت

الأوسط.الشرقمشكلةلحلدوليبإشرافعقدالذي

الأخرىالعربيةالدولوبعضإسرائيلمعلبنانودخلت

لإنهاءمباشسرةمفاوضاتفيأعلسطنيةاالتحريرومنظمة

تلكمنالأوللبنانوهدف،الإسرائيليالعربيالنزاع

الشريطمنالإسرائيليةالقواتإخراحهوالمفاوضات

طوي!!.وقتمنذتحتلهالذيالحدودي

المسارعلىمحادثاتهافيكثيراإسعرائلوماطلت

لوزراءرئيسانتنياهوبنيامينانتخاببعدخاصةاللبناني
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،ام899أبريلوفي.أم699مايو92فيإسرائيل

قرارقبولعلىإسرائيلاللبنانيةالمقاومةعملياتأجبرت

جنوبمنبالانسحابالقاضي425رقمالمتحدةالأم

صدورة.منسنة02حواليبعدوذلكلبنان

الموسوعةفيعملةذاتمقالات

تراجم

حنامارود،عبودسليمرشيد،الحوريشكيب،أرسلاد

سليم،الصباللوريرياضالهراويإلياس

اسكمدرفوزي،المعلودصسليم،سركيصمحمد،البعلبكي

،لويسمعلودسعيدعقلخليل،جبرانجبران

نعوم،لم!صزسليا!،شبكةبوأرةبشا،يلخورا

ميخائيل،نعيمةديليليب،طرازيحليل،الحوري

صلةذاتأخرىمقالات

العربالصليبيةالحرو!العربيةالسياسيةالأحزا!

العربيةالعملاتالدرورإسرائيل

فيميقيارحلةآ!ميا

مذبحةقا،،سوريابعلبك

لشادالأوسطالشرقبيروت

الإسلاميةالمنطماتمذحةوشاتيلا،صبراتركيا

العربيةتالمنططصورالر!ةالدوا!!يالتعليم

الفلسطيميةاضحريرامنظمةصيداالعربيةالدولحامعة

انشرقطرابلسالثانيةأحالميةابافى

الموفموععرعنا

القديمالتاريخ-أ

الفيسيقيون

العثمانيون!

لبنانفيالأوروبيالتدخل-2

مأ369عاممعاهدةحالتركيالانسحاب-أ

لبنانعلىالفرنسيالاشدا!-ب

الثانيةالعالميةوالحربلبنان-3

لبناناستقلال-4

العالميتينالحربينبينمافترةفيلبنانفىالسياسيةالاتجاهات-5

الاستقلالبعدلبنان-6

إفريقياجنوبحكومةخصحصتهامنطقةأوموطنليووا

سياسةتمارسكانتعندما(الشماليين)السوتوللبيدي

هذهمساحةوبلغت.إفريقياجنوبانظر:العنصريالفصل

لبواكجوما.عاصمتهاوكانتهكتار،مليون2.2المنطقة

عمل،نسمةمليون6.2منلأكثرموطنالبوواكانت

أخرىأجزاءفيمنهمالبالغينمن02).00منيقربما

منشخص76و...حوالىأنكماإفريقيا،جنوبمن

منأخرىأجزاءفيللعمليوميايختقلونكانواالسكان

ويقوم.العملساعاتانتهاءبعدويعودونإفريقيا،جنوب

الشاميةوالذرةالموالحوزراعةالماشيةبتربيةالمزارعون

كبرىثانيةللموالحزبيديلامزرعةوتعد.والخضراوات

العالم.فيللموالعالمزارع

تلكفيالبيديثقافةيحملونالذينالاهالىعاش

نمسبسلسلةوتعود.الميلاديالثالثالقرنمنذالمنطقة

لبوواأعلنتوقد.أم007عامحواليإلىالبيديحكام

عامإفريقياجنوبدولةضمنذاتيحكمذاتولاية

جنوبحكومةألغتأم499أبريل27وفي.أم729

قدكانتالتيلبووا،ومنهاالعشر،المناطقإفريقيا

منجزءالبووامنطقةوأصبحتالسود،لسكنيخصعصتها

الشمالية.الترانفسالمقاطعة

بنلبيدم(.661؟-هـ،41)؟ربيعةبنلبيلى

يعد،الصحابيالعامريكلاببنجعفربنمالكبنربيعة

الشعراءأشهرومن،الرواةبإجماعالمعلقاتشععراءمن

بنوقومهوفدسنةعليطالنبيعلىقدم.المعمرينالخضرمين

فأسلمصعصعةبنعامربنربيعةبنكلاببنجعفر

لجودهالمقترينربيعلأبيهيقالوكان.إسلامهوحسن

نشأ.قومهوبينبينهمحربفيأسدبنووقتلته،وسخائه

الصباتهبألاالجاهليةفىنفسهعلىوآلىكأبيهكريمالبيد

.الإسلامفينذرهعلىوظل،تسكنحتىالناسأطعماإلا

عقيل.أبالبيدويكنى

خيرالجاهليةفيلبيدوكان:فقالسلامابنوصفه

ووقائعهمأيامهمويعدويرثيهميمدحهملقومهشاعر

وفرسانهم.الجاهليةشعراءمنقتيبةابنوعده.وفرسانهم

بنعامربراءأبوهوعمهأنترجمتهفيالأصفهانيوذكر

زنباعبنتتامرةف!أمهأما.الأ!عنةملاعبمالك

رواحة.بنحذيمةبناتإحدى،القيسية

منذالشعرهجرلبيداأنعلىيجمعونالرواةوي!!اد

فيشعرايقللمأنهويزعمون،الإسلامإلىاللههداه

قوله:وهو،نسبتهوفيفيهيختلفونواحدا،بيتاإلاالإسلام

أجلييأتنىلمإذللهالحمد

سربالاالإسلاممناكتسيتحتى

بلالروايةهذهمعتتفقلاالقصائدمنعددديوانهوفي

كانكما،الإسلامفيالشعرينظمظللبيداأنتظهرإنها

بينمكانتهحولالقدامىالنقادواختلف.الجاهليةفيينظمه

الطبقةفيسلامابنجعلهفقدالجاهلبن،الشعراءفحول

بنوالشماخ،الهذليذؤيبوأبيجعدةبنينابغةمعالثالثة

طرفةمعالثانيةالطبقةشعراءمنيعدهعبيدةأباول!شضرار،

بالشعر،العلماءأنظارلفتتصلابةلبيدشعروفي.والأعشى

كانلمابزرلم!"رحىبأنهشعرهلصفالعلاءبنعمروفأبو

عنهيقولوالأصمعي.وإغرابخشونةمنفيهيحسه

،حلاوةلهوليسأ!نعة،اجيدأنهيعنيطبري"!:"!طيلسان
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فيهألماويفضلانهشعرهيستجيدانذلكمنبارغمولكنهما

رجلاكان:عنهيقوا!أ!صحيفا.وصلاحوتقوىدين!ن

إليأحبما:يقوأكانفقدالعلاءبنعمروألوأماصالحا،

ولإسلامه،وجلعراللهلذكره،ربيعةبنلبيدمنشعرا

بهـر.رحىشعرهولىشزالخيرالدينولذكره

وأبىالأصمعىأعنمازردأفيحارأيسلامولابن

حواشىرقي!اطنمرتعذبلأنهلبيدشعريصففهوعمرو،

.الكلام

الرثاء،فنجودقدلبيداأنعلىيجمعونالرواةويكاد

علىلبيدايقدمحس!تطهجعلمما،البراعةكلفيهوبرع

،الحزنتصويرفيمنهاأبرععندهفهواشثاء.فيالخنساء

وهن.ولاضعفغيرفيصباالقلوبفياليأسوصب

مطهلعها:التيمعلقتهشعرهأجملومن

فمقامهامحلهاالديارعفت

فرجامهاغؤلهاتأبدبخى

بعدينتتماأصلاا!الأاعلىالأشلىاأبياتهافييق!م!أنفبعد

:فيقولمموارحبيبتهعنللحديثذلك

نأتوقدنوارمنتذكرمابل

ورمامهاأسبابهاوتقطعت

وجاورتبفيدحلتمرية

مرامهامنكفأينالحجازأهل

وعملهتعرضمنلبانةفاقطع

صرامهاخلةواصلولشر

أبياته:الفخرفيقالهماأشهرولعل

يزللمالمجامعالتقتإذاإنا

جثافهاعظيمةلزازمنا

آباؤهملهمسنتمعشرمن

وامافهاسنةقومولكل

فعالهميبورولايطبعونلا

أحلامهاالهوىمعتميللاإذ

فإنماالمليكقسمبمافاقنع

علامهابينناالخلائققسم

قوله:الحكمةشعرومن

ودائعإلاوالأهلونالمالوما

الودائعتردأنيوماولابد

فعامل:عاملانإلاالناسوما

رافعوآخريبنيمايبر

بنمهآخذسعيدفمنهم

قانعلالمعشةلثقيومنهم

فيها:وردالتيأبياته،أجلهطولفيقولهأشهرومن

وطولهاالحياةمنسئمتولقد

لبيد؟كيفالناسهذاوسؤال

والحجمالسعةلتحديدالاممتخدأمشائعمكيالات

فيالرسميةالحجمووحدة.المتريالمقاييسنظامفي

فيالناسمعظمأنإلاالم!ب،المترهيالمتريالنظام

بدلأاللتريستخدمونالمتريالنظامتستخدمالتيالبلدان

،3اديسيمتريساويالشائعالا!متخدامفيواللتر.منه

3.اسم...أ:

والمقاييس.الأوزان؟المتريالنظامأيضا:الف!!

العذبةالمياهأسماكمننوعا175منواحدا!ئ!

والبحيراتالجبليةالأنهارفياللتشدعيش.الرفيعةأ!همغيرةا

أنواعومعظمإفريقيا.وشمالوآسياأوروبافيوالمستنقعات

علىيساعدهاممامستو،بطنيجانبذاتاللتحثر

أنواعوبعض.الجريانالسريعةس!إلأنهارفوقالاستلقاء

أسفلالفمويقع.الشكلدوديمدورجسمذوأطت!ثى!ا

البرابل.تسمىلحيمةائدروبهقتحيطأأصا

او!01بيناللتشأسماكمعظماطوأ!يتراوح

السمكالمسمىال!وروبيالسوعوأصحنستيمترا،

مشتيمترأ.05منأكثرإلىطولهيصلقدال!سى

وتربى،ملونة،ا!لهرجاللشمثلاللش،أنواعوبعض

ذاتالأنواعمنوالعديد.المائيةالأحياءاأحواضفي

طيب.مذاق

تضممجموعةلشينولتيا،أيضاوتسمىاللتشئولتية

كماأمشراليا،غربيتنموالنباتاتمننوعاعشرينحوالي

قصيرةشعجيراتوهيماليزيا.فيأنواعهاأحدينمو

وجذابة،نسبياكبيرةأزهارذاتزاحفةنباتاتأو،صغيرة

يباقائمنباتوهوبايلوبا،لتشنولتيةأنواعهاوأشهر

وهناك،رائعةزرقاءأزهاروله،قليلةممنتيمتراتارتفاعه

حمراءأزهارالحملفورموزا،لتشنولتيةهوآخرنوع

هذينكلاوينموصفراء.أو،داكنةحمراءأولامعة

الرملية.السهولفيالنوعين

لمجرالشرقىالساحلعلىتقعأوروليةدولةلتوائيا

عاماخمسينبعدأم،199عاماممتقلالهانالت،البلطيق

)السابق(.السوفييتيالاتحادجمهورياتمعاتحادهامن

ويسكنها2،كم002.65لتوانياتببمساحة

.فيلنوسوعاصمتها،نسمة0001278.3

السلطةوتتركز،جمهوريةلتوانيا.الحكمنظام

خمسلفترةالشعبينتخبهالذيالرئيسبيدالتنفيذية

ويتكونالوزراء.رئيص!بتعيينالرليسويقوم،سنوات

عضوا411منالسيماسعليهيطلقالذياللتوانيالبرلمان

العلياألمحكمةوتعتبر.سنواتأرلغلفترةالشعبينتخبهم
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الأصفرالخطيمتل.أشقيةخطوطثلاثةاللتوانيالعلم!يلتوانيا.علم

لتوانياعاباتإلىيرمزالأحضروالخط،الحموبالنهاضجةالحقول

أجلم!لرشتالتيالدماءإلىفيرمزالأحمرالخطأما،الحضرةالدائمة

أبيض.فرسصهوةعلىفارسلتوانياشعار.الحرية

موجزةحقائق

فيلحوس!.:صمةلعاا

نية.للتواا:للغةا

لتواليا.جمهورية:الاسم

الشمالمنكم028:القصوىالمسافة2،كم.00265:المساحة

.للغربالشرقمنكم37وهللجنوب

علىالبحرس!مستوى:الأدنى،م2!2جوزابيمزالأعلى:الارتماع

الساحل.طول

اعتافةاأم،699تقديرحس!نسمة.000/7823:السكان

.%82الري!وسكاد%72المدنسكان،2اكمشحصا58

وأحهزةومعدنيةكيميائية:الصناعية،ولحومألمان:الزراعية:اللنتجات

.وآلاتكهربائية

الاستئنافمحكمةأيضاوهناكالبلاد،فيالمحاكمأعلى

الدستورية.والمحكمة

حزبينشاطهناكيكنلم،الشيوعيالحكمفترةفى

سمح،ام!89وفي.الشيوعيالحزبنشاطسوى

حزبويعتبر.السياسيالنشاطبمزاولةأخرىلأحزاب

أكبر،السابقالشيوعىالحزبوهو،الديمقراطيالعمال

الديمقراطيالحزبأيضاالأخرىالأحزابومن.الأحزاب

الديمقراطي.ألاشتراكيوالحزبالنصرانى

الذينالسكانمن%08اللتوانيونيشكل.السكان

أما.وعاداتهمحضارتهمولهم،خاصةلغةيتكلمون

ومن،والبولنديينوالأوكرانيينالروسمنفأكثرهاالأقليات

كانتالذيناليهودمن%أمنوأقل%8البيضماءروسيا

السكانعلىيغلب.الثانيةالعالميةالحربقبل%9نسبتهم

.وتقاليدهبصبغتهالسكانصبغالذيالكاثوليكيالمذهب

علىالقيودالسلطاتوضعتالسوفييتيالحكموخلال

الدينية.الممارمعات

مجتمعاالسوفييتيللاتحادضمهمقبلاللتوانيونكان

علىالتصنيعأنإلآ،الريففيسكانهثلثاعاشزراعيا،

إلىاللتوانيينحول،السوفييتسيطرةإبانواسعنطاق

خاصة،المدنإلىالريفمنالناسفانتقل؟صناعيمجتمع

الزراعيةالأراضيعلىيدهاالحكومةوضعتأنبعد

فيالسحانثلثايعيشواليوم.دولةمزأرعإلىلتحويلها

.المدن

السلةكرةخاصة،الرياضةعلىأطتوانيونايقبل

والغناءالموسيقىوتحتل،القدموكرةوالتجديفوالملاكمة

عشرأحدوهناك.لديهممرموقامركزا،الجماعيوالرقص

الأوبراوداروالمسرحالإيقاعىالرقصلحفلاتمسرحا

(.الغنائية)المسرحية

السنةمنذالدروسأبناؤهمفيتلقى،للتعليمبالنسبةأما

لتوانياجامعاتوأقدم،عشرةالسابعةحتىالسابعة

عنفضلا،فيلنوسالعا!مةفىام957عامتأسست

العليا.المعاهدمنكبيرعدد

لتوالياعاصمةفيبوس

صكص،نهامدكمروأ

.حفحاريصناعي
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-طرلق

يةحدثلسة

وطحيةعاصمة!

الخرسطعمئمتوفثوقارتعاع،

لةاك.اتوتلمحىمزح!اليستهـالحرلصة!

أع!5انيا،ختوأراحيايتصتو.والمناخالسطح

الأرضاتنحدربينماأجلاد،اخمرقيجنوبفيتقعجهاتها

أخرب.اشيقليلاوترتفع،أ!سصىأاالمنخفضاتتجاه

ب!تفاصلةاشمليةأممثبانامنأشرطةتمتدالساحلوبمحاذاة

داخلية.ولحيرةتأجلصهأابحرمياه

نار،الأاصغيرةبحيرةآلا!ثلاثةلنحوأجلاداهذهتحظى

الأنهاربهـاأأمالتوانيا.مساحةمن%أ،5ألمياهاتغطيبحيث

يأجيضاءارومحياأراضي!نتمنأولياممي!اننهرفيدعى

أعتوانية،االأراضياامياهأجهإوتمصرف،الحترقيالحنوب

أ!عدنية،اأطمواردأكوانياوتفتقر.أجلطية!ابحرفييصهبأنقبل

صتقليا،وتأ!:اابهـياححروأ!الرمارالجبعرعداما

أبردهويمايررأجا،د.امساحةرأخالاتاوتغطي،النفصأ

الساحل،علىم-53إلىالحرارةمعدليهبصأإذ،أصممنةالثمهور

السحة،شهورأسخنوهو،يوليووفي.الشرقفيمو-6

فيم518وأسحرامنأغرببام516ب!تالحرارةدرجةتتراوح

!حنويا.سم586د3ب!تشتتراوحالأمطارامعدلاتأما.الشرلى

كثيرا،أصسوفييتياالعهدأثماءالحكومةأقامتالاقتصاد.

الاقتصاديالإنتاجتلثيالانتشك!!اكتيأ!شاعاتامن

ال!جميائيةأ!شاعاتاعلىالشماطهداويركز،اللتواني

الآأجةوامعدنيةأصماعاتاوأجماءاوموادوالإلحترونيات

أما.ال!ل!تصماعهوا!اتوص!صبوالغذائيةوالصناعات

الحيميائيةالصناعاتفيفتتخصصرأ!والشماالوممطمدن

وشيلنوسوكليبيداكاوناسأ!ساعيةاالمدنوأهم.والغذائية

وغيرما.

الألبانامنتجاتفيأطتوانيةاالشراعةمحتخصصر

الإنتاجربعبنحواشراعيالقطاعويسهما،أطحوموا
الاقتصاديالإنتاج!عائلوحميعكانتر.ا،قتصادي1

سمحتعندمابمالثمانينياتاخرأرحتىأطدولةمك!ا

الاتجاهالآنوتحسارع.اشراعيةالأرضربتملكالح!صمة

.الخاصأتحطهاعتشجئانحو

ثمانيةمنذالبلادتلكفيالإنسانعاش.تاريخيةنبذة

ذكر،الميلاديالأولاالقرنوفيالميالأد.قبامحنةألاثآ

بحرسكانعنشيئا-مرةالأول-تاحجتوساشومانياطؤرح

اتحدالميلاديعشرالحاديالقرنبدايةونحو.تأجلصيهاا

منداوغاس،ح!!امهاأشعهركان،أضوانيةأمةفيأصس!صادا

عشراشابمأغرناوخالأل.أم125عامم!ظتوحأ!ذيا

والبحرموس!صإلىشرقاأضوانياحدودامتدت،الميلادي

هذاأنإلا،أم386عاموبوأضداأخوانياواتحدتالأسود،ا

عاملحكمهأضوانياروسياقيصرأخضعإذبميدمأصمالاتحاد

قاموا،الروسأحمعيطرةأطتوانيوناخضر!وحين.أم597

يقبل.لمذاتيبح!صمأم509عامأجواوطا،ثوراتبعدة

وحاوللتوانيا،امستقلتالأولىاالعالميةالحربأعقابوفي

يدمأصمالاستقلالأنإلايتمكنوا،فلمامعترجاعهااشوس

.أم029أضوانيابوأصدااحتلتحيثيلا،أصو

مطلقمئروسياعلىأم369عامإرشسواالألمانااتف!ت

م0491منذلتوانيافصارتالبلطية!،جمحرإقليمافىالسيادة

،الحربشيالألمانأماماشوسوبتراجع.سوفييتيةجمهورية

حتىأخضعوهمالألمانوأممن،الأستقلالااللتوانيونحاول
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اعترفماعندأم199سبتمبرفىبالاستقلاليحتفلوناللتوانيون

باستقلالهما.السوفييتييالاتحاد

لتوانيا،إلىالروسوعاد،الألمانانسحبعندما،أم449

مليونثلثنحووأرسلواقمع،سيا!مةالسكانمعومارسوا

سيبريا.فيالعمللمعسكراتلتواني

السوفييتيالاتحادانتهجهاالتي،الانفراجسياسةكانت

الحركاتتناميفيسببا؟الثمانينياتأواخرفى)السابق(

بالمطالبةأم989لتوانيابرلمانتعهدحتى،للشيوعيةالمناوئة

اللغةأ!توانيةاوصارتتاما،أستقلالأبلادهباستقلال

وحاول.والعقيدةالصحافةحريةوأطلقتللبلاد،الرسمية

عنهافقطعلتوانيا،علىاقتصادياالضغطالسوفييتيالاتحاد

القواتوتحركق.أخرىوسلعا،والأدويةالنفطإمدادات

الانقلابحركةأنإلا،الاستقلالحركةلقمعالرومسية

شجعتأم199أغسطسشيرودمعيافيالفاشلةالشيوعي

الحكومةواعترفت.بالاستقلالالمطالبةعلىلتوانيا

عاموفي.أم199أواخرفيلتوانياباستقلالالسوفييتية

الشيوعيالحزب،الديمقراطيالعمالحزبفازام،299

أصبحأم،399وفى.البرلمانمقاعدبأغلبلحمابقا،

الشعب.ينتخبهلتوانيرئيسأولبرزولمسكاسألجيرداس

.اكليبيد،كاوناس،فيلنوس:أيضاان!

الس!(.حوالي)أمراضالأسنانانو:.اول

يجدالأدثغفالشخص.النطقعيوبمننوغاللئغ

)س(ادصوتيمثل،الصفيريةالأصواتنطقفىصعوبة

ينطقهاأومنها،بدلآأخرىأصواتاينطقوقد)ز(.واد

الألثغالشخصينطققد،المثالسبيلفعلى.مشوهبشكل

منبدلأمدرثةفيقولثاءمدرسةحصلمةفيالسينحرف

نأيمكنوهكذا،كما،استسلاممنبدلآواثتثلاممدرممة

بحيث،مشوهبشكل)س(الصوتألئآخرشخصينطق

صفيريا.لاصوتايكون

تعلمهمبدايةعندالنطقفىالأطفالمعظمويلثغ

يتحكم،للكلامالطبيعىالتطورمراحلوخلا!.الكلام

إلىالذهابقبل،الصفيريةالأصواتفيالأطفالمعظم

بعضفييتأخرقدالنطقنموأنإلا.طويلةبفترةالمدرسة

هذالمثلمتعددةأسبابوهناكما.طفلعندالأحيان

الفمفىالموجودةوالعيوبالسم!فقدمنهاالتأخر،

اللثغةوتظو.الأعلىالحنكوأسناناللسانفيوخصوصا

الأماميةأسنانهميفقدونعندماتقريباالأطفالكلنطقفي

اللبنية.

عندالسليمةغيرالنطقعاداتتؤديأنيمكنكما

فىصعوباتوإلى،الطفلعندالنطقنموتأخرإلىالآباء

موجودةعيوبإلىراجعااللثغسببيكونوعندما.التعلم

النطهقيستطجعيلاال!لثغالشخصفإن،الفمفيأصلا

.العيوبهذهتقويمقبلتماماطبيعيةبصورة

وهم-واللغةالنطقأمراضفيالمتخصمصونويقوم

بتعليم-واللغةالنطقعيوبلعلاجخاصاتدريباالمدربون

السليم.النطقكيفيةاللثغمنيعانونالذينالأشخاص

للتعرفالأفرادتدريبعلىالمتخصصونهؤلاءفيعمل

علىذلكبعديدربونهمثمبهم،الخاصةالنطقعيوبعلى

السليم.بالش!ولالأصواتتكوين

النطق.عيوبعلاج:أيضاانظر

-أ؟51)0ديلوبيزميجيللجازبي،

انضمامأعلنمنأولكانأسبانيمستكشفأم(.572

حاكمأولعملوقد.ام566عاملأسبانياالفلبينجزر

.وظفحتىأم566عاممنللف!بينأ!صباني

أسرمننبيلةأسرةفىبأسبانيازومارقةفيلجازبيولد

حيثالمكسيكإلىذهبأم545عاموفي.الباسك

استعماريا.مسؤولاأصبح

رصإلىالثافيفيليبالملكأرسلهأمء46عاموفي

قدماجلانفرديناندالألعمبانيالمستكشفوكان،الفلبين

السنة،نفسفيفيهاوقتلأم،521عامالجزرهذهزار

عاموفي.أوروبيةمستوطنةأيبهاتنشألمولكن

مانيلاموقعفىأسبانيةمستوطنةلجازبيأنشأام566

وقضى،المحليالحاكمعزلأنبعد،أسبانيةكمستوطنة

كما،الأسبانيالحكمقبولرفضعواالذينالفلبينيينعلى

للتاجخدمتهمنظيرالأرا!ىبمنحهمأتباعهكافأ

الألعسبافي.

.الفرسطقم)التظيص(،الحمانانظر:.اللجام
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الأوديمبيةأطحاناهيالعربيةالأوليمبيةاللجان

اللجنةفيالأعضاءاالعربيةالدوأطفيتتواجدالتيالأهلية

للمبادئطبقااللجانهذهتأسيسويتم.الدوأجةالأوليمبية

وتتفهت.قانونيصيادأ!اويكونالأوليمبيللنظامالأسساسية

اللحنةأهدافصرالعربيةالأوليمبيةاللجادأهداف

طرية!صأحشماباتربيةعلىتعملفهى.الدوأسةالأوليمبية

وتعملبينهما،فيماوالصداقةالتفاهماروحعلىالرياضة

أسعاسهيالتي،والخلقيةالبدنيةالصفاتتنميةعلى

والرياضةأس!بيةالأرالحركةتطويرعلىوتؤكد،الرياضة

الجهةهيأحربيةاالأوليمبيةواللجان.الدولةفيوحمايتها

فيتمثيلهاعنأ!ةمسؤرت!صنالتيالدولةفىأ!حيدةا

رعايةتحتتقامانتيالنشاطاتوفي،الاوليمبيةالدورات

للجنةالأوليمبياللنظاموطبقا.الدوأجةالأوليمبيةالجنة

اتخادالأهليةاالأوأصيمبيةاأطجاداتتولىاجةأسدراالأوليمبية

أ!ميفيةاأجمبجةالأواالدوراتأضظيمالضروريةالإجراءات

تتمتعوللدها.صيإقامتهاأ!ةحافيوغيرهاالشتويةأو

علىوتعمل،الذاتيبالاستقلالالأهليةالأوليمبيةأطجانا

كانتسواءأنواعها،بكافةالضغوطجميعمقاومة

هيئاتمعناضعارالهاويجوز.اقتصاديةامدينيةأم!مياممية

لايجوزأنهإلاأهداشها،تحقيقسبيلفيح!ضميةأوخاصة

الحركةمبادئمعمتعارضةاتجاهاتبأيترتبطأنلها

الأوأجمبيةاللجنةقوانينعلىخارجةأو،الأوليمبية

عضويتهافيالأهليةأجمبجةالأراللجانوتضم.الدوأجة

الاكاداتوجميعالبلد،فيالأوليمبيةاللجنةأعضاء

ألأعلىالأ:أجمبىااكبرنامجشىالمدرحةللرياضاتالأهلية

وعلماسمالحمةلىص!!وي!صن.خمسةعنعددهايقل

وتوجد.الدوأجةالأوليمبيةاللجنةتقرهابهاخاصةوشارة

ودولة،الأردنامنكلفيالعربيةالأوليمبيةاللجان

والجزائر،وتونسر،،والبحرين،المتحدةالعربيةالإمارات

،والصمومال،و!موريا،انلسودوا،يةوالسعود،وجيبوتي

والكويت،وقطر،،وفلسطين،عمانوسلطحة،والعراق

واليمن.،نياوموريتا،لمغربواومصر،،وليبيا،نولبنا

الأوليمبيةأطجنةمإالعربيةالأوليمبيةاللجانوتتعاون

التضامنبرنامجطريهتعنبرسالتهاالقيامفيالدولية

السعوديةأحربيةاالأوليمبيةأطجنةانظصتوقد.الأوليمبي

التعاونمجلسأسدولالمشتركالأوأ!الاوليمبياليوم

منالثانياهـا504شعبانمنعشرالثانيفيالخليجى

وكان،السعوديةالعربيةبالمم!صةبالرياضام859مايو

الأوليمبية،لالحركةالتعريفاليومهذاتنظيممنالهدف

دولفيبشساطاتهاوالتعريفبمبادئها،الالتزامودعما

الأوليميةالحركةعنندوةاليومهذاويتضمن.المجلس

الدولية،الأوليمبيةااللجنةعنممثلبرئاسةوفلسفتها،

مجلسدولفيالأهليةالأوليمبيةاللجانرؤساءت!صيمو

الحليجي.التعاون

)الرع!الفرنسيةالثورةانظر:.العامالأمنلجئة

:امسا:اذ(.

دتقديمدوديةمنظمةالهادئالمحيطجدوبيلجنة

فيالمعلوماتونشروالمساعدةوالتدربالفنيةالمشورة

وإدارةدوأسةوعشرينلاثنتينوالاقتصاديالاجتماعيالمجال

مايكرونيزياواتحاد،كوكوحزر،الامريكيةساموا:وهى

تى،وكيريبا،وغوام،لفرنسيةابولينيزياو،وفيجي،فيراأع!يدا

وجزر،ونييوي،ونياليدونيوحصاورو،ناو،لرشاأ!ااجزرو

وجزر،ةيدلجداغينيابواباو،لاوباو،ليةلشماانايارما

وتوفالو،،وتونجاوتوكيلاو،أيلاندز،سوأ!مونو،بت!جرن

لإضافةبا،لغربيةاسامواحيراوأ،وشتونااليسوو،تونواششا

والولاياتالمتحدةوالمملكةونيوريلنداوشرنساأجاأستراإلى

السنةفيمرةالهادئالمحيطجنوبلجنةوتجتمع.ا!تحدة

مقرهاويقعوميزانيتها.القادمةالسنةبرنامجووضعلتقويم

الرمعميتاناللغتانأمانيوكاليدونيا.فيناوميامديمةفي

والفرنسية.الإنجليزيةفهمااللجنةفيالمعتمدتان

كلمنتتألفلجنةالجامعةالعموميةاللجئة

ماوغالباإليها،ينتمونالتيالمؤسسةأوالممفمةاأعضاح!

أمرفيالتحقيقمسهاأصعرلجنةمنكبيرةمجموعةأتصلب

ك!أرادتوإذا.المجموعةلكلبدلكتقريراترفع:أنما،

بوصفهاتجتمعبانهاالأمرهذاتدرسأنأحياناالمجموعة

هىالاسلوببهذاالالتقاءوميزة.الجامعةأ!موميةاأطحمةا

لأنهرسميةغيرعاديةبويقةيسيرأييمكنالنقاشأن

رسمي.قراراتخاذلالإمكانليس

العموميةاللجنةتنهي،النقاشمنالفراغوعقب

المجموعةتعودثمومن،اللجنةمنبالانففماضالاجتماع

رسمياتقريراالرثيسويقدمونظمها،قوانيمهاسابقإلى

تتخد.قدالتيبالقراراتللمجموعة

التشريعية.الهيئاتتستخدمهجهازالعموميةواللجنة

يختار،المثالمعبيلعلى،البريطانيالعموممجلعرففى

المتحدثهويكونألاعلىالأعضاءبرمنالرليس

فىعضوأيفمامكانالمتحدةالولايات.أما.أا
ء.!ىسسمي

العمومية.اللجنةيترأسأننجرسأص!صا

الفحمأيضايسمىاللجنيتفحملمححم.اللجئيد،

وتشكلالرديء،الحجريالفحممننوعوهو،البنى

مناممتخراجهعند6%0إلى2%0منلهالماءنسبة

الفحمفيالماءنسبةمن!صثيراأعلىنسبةوهي،المنجم
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الخشبمننوعمنيتكونلينفحموهو.جودةالأكثر

الخثبينمتولمسطةمادةويشكلوالمتحجر،المضغوط

ويستعمل،الحقيقيوالفحم(متفحمشبهنباتي)نسيج

ألمانيا،فيكبيرةبكمياتويوجد.الغلاياتلإشعال

،المتحدةالولاياتمنالغربيةالشماليةالمنطقةمنوأجزاء

كندا.وغربي

.الحجريالفحمأيضا:انو

هوالإيطاليواسمها،رئيسيإيطاليميناء!رن

بعدعلىليجوريهبحرشاطئعلىلجهورنتقعليفورنو.

سكانهاعددويبلغفلورنسا،غربيجنوبكما..حوالي

مصانعبها،هامةصناعيةمدينةوهي.نسمة371)175

تصدرأنهاكما.لممياراتومصمانعزجاجومصانعفولاذ

القفوالزخارفقشمنالمصنوعةلجهورنقبعات

الز!ونوزيتالرخامالأخرىصادرأتهاوتشمل.المرجانية

قنواتبالمدينةوتوجدوالنبيذ.والحريرالبوريكوحمض

.كثيرة

العلومأكاديمية،بالمدينةالعامةالمبانيأجملومن

معالمأهممنالأسدتمثالبرجويعد.البحريةوالكلية

ميناءالمدينةفيهاكانتالتيالفترةمنباقأثروهو،المدينة

حرا.

استولىحينالسمكلصيدصغيرةقريةلجهورنكانت

منباطرادنمتوقد.أم421عامالفلورنعسيونعليها

الكبريتيةالينابيعوتجذبوالازدهار.الأهميةحيث

الزوار.منكثيراالبحريةوالمسابح

اللاجئ.اللجوء،حقانظر:.السياسياللجوء

الثجرةالعثبية(،)السيقانالنباتساقانظر:ء.ا!

)أجراءالنباتا(سداخلى(؟)القلفالقلفط(بموالفروع)الجذع

النسغ.(بمالنبات

ويتاثف،القمالقمنيتخذ،للفراشغطاء!ا!

لينةمادةمنبينيةببطانةبينهماالفراغيملأطبقتينمن

القماشطبقتاوتثبت،الصوفأوالوبرأوالقطنمثلعازلة

تصميماتفيأو،عاديةصفوففيتمتدصغيرةبغرز

جميلنحوعلىالمزركشةالألحفةمنالعديدوتعد.زخرفية

الشعبي.للفنالبارزةالأمثلةمن

بأشكالاللحافمنالعلياالطقةتزينماوغالبا

والناسوالمبانيللحيواناتبصورأو،ملونةهندسية

تاريخيةأحداثذكرىالتصميماتتحييوقد.والنباتات

للحافتصميمإبداعويمكن،مهمةمنزليةمناسباتأو

العلياالطبقةتتألفالمضموماللحافوفي.عديدةبطرق

ى!؟كا+.3!3!-س-3

3ء4د/ءص?3*ء"3

!!/!!؟

كئئ!ىءعء

قماشقطعةعلىومثبتةمقتطعةتصميماتعلىيحتويمؤبلكلحاف

واشمطنلنصبزحرفيةصورةعلىاللوحةهذهتشتحل.كبيرة

الثالث.الصففيبالتيمور،بمدينةالتذكاري

فيمعاخياطتهاتتمالقمالقمنومختلفةكثيرةقطعمن

مفصلةتصميماتالمؤبلكوللحاف.عامتصميمإطار

انظر:.القماشمنكبيرةقطعةلتصعئمنهاتخاط

الزينيةوالألحفةالقيطانيةالألحفةوتتميز.أقمشةالأبليكة،

قيطاناتباستخدامإنجازهيتممتقنبتصميم،الحشوةذات

القمالق.منوالسفلىالعلياالطبقتينبينوحشوالقطنمن

الهواية.:أيضاانظر

دائماوصلاالفلزيةابوادمنقطعتينوصلطريقةاللحام

تصنئفياللحامالصعناعيستخدم.التسخينطريقعن

المنزليةوالأدواتالسياراتمثل،المنتجاتمنالعديد

بناءفىاللحامالإنشاءاتشركاتتستخدمكما،والأثاث

إنتاجوينطوي.المنشآتمنوغيرهاوالمبانيالجسور

متناهيةلحامعملياتا!حتخدامعلىالإلكترونيةالمعدأت

والتعقيد.الدقة

طريقةكلوتقع،للحامطريقة06منأكثروتوجد

-2بالصهر،اللحام-أ:تقسيماتثلاثةمنواحدةفي

.السمكرةولحاماللأمياللحام3-،الصلبةالحالةربط

الفلزاتعلماءمنعددافإنذلكمنالرغموعلى

السمكرةولحاماللأميبالنحاساللحامتقنيةلايعتبرون

.اللحامطرقمن

بالمحص،اللحامفىالحرارةتستخدمبالصهر.اللحام

تبردوعندماوصلها.المرادالأسطحجزئياتصمهرحيث

تندمجانالقطعتينفإنوتتصلدالمنصهرالفلزلحاموصلة
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آخرجزءأيمةمقاومقاومتهاتبلغلحامصلةولوساطةمعا

فلزأ!مهربااللحامعملياتمعظراوتستحدمالفلز.من

قطبأولحامقضيبصورةفياللحاماإيضافحشو

إلىأطحاماعمليةحرارةتؤديحيث.مستهلككهربائى

أ!لزامعخلمهأ"أح!ربائياأعمبأاأواللحامصهر

وريخعاأطحااصلةوحمتموإلىذأسكويؤدى.الأصلي

أسةالماالمادةمنالم!صناللحامحطعلىأيملقرمقاومتها.

المئهر.منطقةاسمالأسالعيوالفلزالمتصلدة

عزا!يجبأصهر،بااللحامعملياتمعظموفي

اكنيتروج!ترج!!أعيدرراغازاتعنالساخنةالفلزات

هذهأخذزيجب.الجويالهواءفيالوجودةممسجينوالأ

أع!لزيةاالموادصىالعاهـاتهذهبانذرالأننواالاحتياطات

أغ!لزارقي!أصأ!زا!اإتماميم!رححشا.اللحام
شسيدأثاليأ"الأرجو-امت!خاملىبعازاللحامأثخاء

،اصهورإكماصةعدأحرىطريقةوتنطهوي.الكربون

أسلحاماحرارةتصهرحيث،اطحاماقب!أعلزاتاإلىفلزي

شيأماويعزأعا.أغلزاتابدورهيغطيالذيالصهور

لدرنالفراعفياللحامعمليةفتجرىأطعزلالثالثةأطريقةا

.الجويالهواءوحود

فيالفلزيةاطوادتوصي!!عمليةتتما.القوسياللحام

قوم!مرالمتوأ!ةالحرارةلاستخدامالقوسيالل!م

،المعزولللفلزالقوسياللحامأنواعهومن.كهربائي

أغلشيةااطواد!-اءالحاهذهشيالكهرلائيالقوسويت!صن

أخاتجةااهـ!اردءتضورأصهور.باالمغفىال!!ربائيوالقطب

أ!عرلائياأتحصصاوأنحلزابصمهرال!!ربائيأغوسراعن

أغوساشيغصي!المغمورالقوسىاللحامفيأماوالصهور.

أسةبآمتصلوعاءفيموجودصهوربمسحوقالكهربائي

الوادبينأ!ةالحاهدهفيأصكهربائياأغوساويتكون.اللحام

ألادةامقاميقوممستهلكسلكي!!ربائيوقطبالفلزية

احثرداكأاالقضماسك

احئهرلافياا!صا!ص!!

3!ضصاستولدةالحراهـةلواسطةا!عادلىتلح!.القوسياللحام

اح!ربائيااغمولمراتححولىالمعرولاطفلرا!وسياالمطماففي.كهرلائي

لح!ها.ايرادالحملراتار،لصهورالمع!!الحهرسائياغص11ل!!

المركرالضوءمنعييهلحمايةخاصةعدسةذاتنظارةاللحاميلشر

أططم.اعحليةص!اصاشىا

الكهربائيالقطبتغذيةوتتم.اللحامأ!صلةأصةألاا

ملف.خلالمناللحامآلةمنبانتظاماستئلكا

لحامطريقةوهيالقوسىأطحامأحرىطريقةتوجدر

قوستوجيهيتمأطريقةاهذهوفيوالتنجستن.الغاز

،مكشوفسلكيكهربائيوقطبأنحلىشاتاب!!صمهرلائي

المتوأولةالحرارةبتأثيرلاينصهرأسديا،اضنجس!اصمصسو

غازأوالأرجونغازيستحدمو،اس!!هـلائياسأغواص

القوسىاللحامطريقةوفي.أعلزاتاأحزلأخيليوما

حتىثهربائيا،مماثلغازأوالأرجوناغازيسخنالبلازمى

قوسويوجهالبلازمما،تحسمىمتأيمةحالةإلىيتحول

الحشوفلزويضافمعا،لوصلهاأصفلزاتانحوالبلازما

كعازليعم!!أنهالبلازماقوسمزاياومن.منفصلةلصورة

درجاتالبلازماصوسمنوينتجلحامها.المرادأطفلزات

التيللفلزاتاستخدامهايمكنوبهذاجداعاليةحرارة

الأخرى.اأ!لىبالحامهايصعب

المقاومةلحامفىمعاالفلزاتتوصيليتم.المقاومةلحام

الكهربائى.التيارسريانمةمقارعنالناشئةالحرارةبوساطة

وتجرىصهور.أوحشوفلزأطريقةاتلكا،تستخدم

ببعض،بعضهاالفلزاتبرلطالحالةهذهفيأطحاماعملية

التياروبمرور.متضادةاتجاهاتفيالأقطاباتضغطبينما

عندمقاومةيلاقيأسكهرلائيةاالأقطاباخلالال!!ربائي

ويتما،الفلزاتالمتولدةالحرارةوتصهرلآحر،فلزمنسريانه

تشكلبالمقاومةالنقطىاللحاموفيمعا.لحمهماعندئذ

نقطقضبانش!صلعلىتحونالتيالحهربائيةالأقطاب



99اللحم

بالمقاومةالدرزياللحامفيوأماالفلز.امتدادعلىلحام

مستمرا.لحامخطتشكلالكوبائيةالأقطابفإن

لوصلالمشعلغازحرارةالغازلحاميستخدمالغاز.لحام

غازخليطهواللحامفياستعمالآأخازاتاوأكثرمعا.فلزين

احتياجوعند.الأسيتيلينانظر:.والأكسجينالأسيتيلين

اللحامقضيببغمسيقوماللحامفإنحشو،فلزإلىالعملية

الصهورإضافةيمكنكما،اللحامقطعتيبينالمنصمهرالفلزفي

.اللحامعمليةقبلالملحومةالفلزيةالقطعإلى

بالصهراللحامطردتىتشمل.الأخرىاللحامطرق

لتوليدوذلكالليزروأشعةالإلكتروناتأشعةالأخرى

إلىأطرتاهذهوتحتاج.الفلزاتلدمجاللازمةالطاقة

.ومعقدةمتخصصةمعدات

الضغطالطريقةهذهفييستخدم.الصلبةالحالةربط

ربطويشمل.أخرىبفلزاتفلزأسدمجالحرارةإلىإضافة

الاتي:الصلبةالحالة

الضغطبوساطةجزئياالفلزاتتوصل.التشوهربط

إلىأ!مغطاويؤديالأجزاء.تشوهإلىتصللدرجةالزائد

لوساطةقويةوصلةتت!صنبحيثبالقوةالأسطحالتصاق

دلافين:الضغطتوليدوسائلوتشمل.الذريالجذب

والربطالذاتىالقصورلحامأوالاحتكاكولحامالترابط

فإنالحالاتمعظموفى.السمعيفوقوالربطبالتفجير،

أقلحرارةلدرجةالفلزاتتسخينأيضايشملالتشوهربط

إلىالذراتتتحركبحيثالانصهار،حرارةدرجةمن

.فراغاتأيةلحشوالوصلة

ولكن،التشوهربطالانتشارربطيشبهالانتشار.ربط

ملموستشوهلإحداثكافغيرالأولىالحالةفيالضغط

العاديةغيرللموادملاءمةأكثرالانتشارربطويعد،للقطع

المتفاعلة.أو

حشوفلزفيهيستخدم.السمكرةولحاماللأمياللحام

إجراءويتم.العاديةكيرالمتداخلةالاجزاءلرلطمنصهر

علىخاصوصهورالحشوشلزبوضعالحالةهذهفياللحام

مشعللوصعاطةأوفرنفيتسخنثم.لحامهاالمرادالأجزاء

إلىلاتؤديبحيثمنخفضةالحرارةدرجةوتكون،غازي

الحشوفلزفقطينصهرولكنلحامها،المرادالأجزاءصهر

اللأميويستخدم.معاالأجزاءبوصلويقوم،الوصلةفي

ممبائكأوأجرونزواالأصفرالنحاسمثلحشوفلزات

الرصاصسبائكةاسمم!لحاميستخدمبينما،الفضة

منخفضة.انصهاردرجةذاتأخرىفلزاتأووالقصدير

.اللحامسبيكةان!:

الليزر.:أيضاانظر

.اللحامان!:الأصمر.بالئحاساللحام

الهيليومبماللحام؟الخاملالغازانظر:.القوسياللحام

لرالا!شحدامات(.

(.الميت)دلنالجنازةانظر:.ا!

ويتكونطعاما.يؤكلالذيالحيوانلحمبه!داللحم

وأنسجةالدهنيةالموادأنإد!،العضلاتمنكبيربشكل

اللحومهذهمعظموتأتي.لحماأيضاتعتبرالأخرىالحيوان

الحيواناتوهذه.الطعامأجلمنتربىالتيالحيواناتمن

الحموالغنم(،العجلولحمالبقرالحمالماشيةهيولحومها

أرريكواوالبط)الدجاجوالدواجن(،الضأنولحمالغنم

إلىوبالإضافةالصيد(.حيواناتالحوموالطرائد(،الرومي

المنتجةالحيوأناتضمنأيضاالألممماكتدخلذلك

والغنمالماشيةمنالمنتجةاللحومالمقالهذاويتناول.للحوم

منوللمزيدالأحمر.اللماسمكلهاعليهاويطلق

الدواجن؟انظر:.والأسماكالدواجنعنالمعلومات

.لأسماكا

تنتجحيث،للحومالمنتجةالدولأكبرمنالصينوتعد

وتنتج.عامكلفىمتريطنمليون21منيقربما

ينتجبينماطن،مليون18منيقربماالمتحدةالولايات

أكثرأماطن.مليون61حوالى)سابقا(السوفييتيالاتحاد

الأرجنتينشعوبفهمالأحمرللحمالمستهلكةأ!دولا

الشمالية.وأمريكاوأروجوايونيوزيلندا

غيرهذبحويوجبالخنزير،لحمأكلالإسلامويحرم

بشرحها.الفقهكتبتكفلتخاصةبطريقة

نأالتغذيةخبرأءمعظميعتبر.للحومالغذائيةالقيمة

اللحوموتزودنا.المتوازنالغذاءفيمهمجزءاللحوم

اللازمةالدهنيةوالموادوالمعادنوالفيتاميناتبالبروتين

علىاللحومبروتينويحتوي.صحيحينونمولصحة

والمحافظةالجسملبناءواللازمةالرئيسيةالأمينيةالحموض

الأميني.الحمضانو:.أنسجتهعلى

)ب(فيتامينلمجموعةممتازامصدراالأحمراللحمويعد

الدورةاستمراريةفي)بأ(الثيامينويساعد،المركب

اختزانفيالجسميساعدأنهكما،العصبيوالجهازالدموية

الحمراء،اللحومفيمتوفرأ()بفالتيا!نوإطلاقها،الطاقة

2()بالريبوفلافينأما.بريالبريمرضإلىنقصعهويؤدي

ويساعد.سلي!ةولبشرةالطبيعيللنموضروريفهو

العصبيةالاضطراباتمنعفي6()بالبيريدوكسين

استمرارفى12()بفيتامينيساعدكماالجلد،وأمراض

النياسينيعتبركذلك.العملفيالحمراءأسدماكريات

انظر:8البلاغراأسمعليهيطلقمرضلمحاربةضروريا

.مرض،البلاغرا
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خاص،بش!صلمغذلحماوهوأيضا،أص!صداويزودنا

هذي!إلىالإنسانأويحتاج)ج(.و)أ(بفيتاميني

سليمة.وأنسجةولثةطبيعيببصرأطتمتعالفيتاورن

الدمكرياتأجناءالضروريبالحديدغنيةواللحوم

تعد!ذأصك.العضلاتونموعملهاعلىوالحفافأالحمراء
الموادأما.اشنكروالحبريتللنحاسمصدرااللحوم

ولبعضأططاقةممتازمصدرفهياللحومفيالدهنية

نأالإنسانجسمايستصي!ألاالتيألمعينةاأ!دهنيةاالأحماض

أطحواافيأسدهسيةاالأحماصانصفوحواليذاتيا.ينتجها

دهسيةمادةت!صينشىالمشمبعةأ!دهنيةاالوادوتساعد.مشبعة

صمياتجودرأنأصباءالأابعضويرى.الكولسترولتدعى

فيتتسببقدالإنسانجسمفيلعستروأ!ال!صمنحبيرة

!مقليلةكمياتشاولينصحونودالتالي،القلبأمراض

الدهن،الظر:.مشبعةدهنيةموادعلىتحتويالتيالأطعمة

.الكولسترول

أطحمامنمختلفةأنواععدةهناك.اللحومأنواع

والغنمالماشيةمنالمأحوذةاللحومأ!مماءوتدلالأحمر.ا

أطحم.امنهاخذأتياالحيوانعمرعلى

عشرأربعةصعمرهي!ماعج!لح!هو.العجللحم

يحتويو،أحشاحصاأ!رديانأصلواإلىلونهويميلأممبوعا

أكثرا!ج!الح!يعدر.أ!دهنيةااطوادمنضئيلةنسبةع!

معتدلة.بن!حمةيتميزأله!ماالبقر،لح!منطراوة

لحوممعظموتأتيالنمو،م!ضملبقرلحمهوالبقر.لحم

شراوححيواناتمنأخجاريةااورتفيتباعاشتيال!بقار

أطوناإلىالبقرلحملونويميل.وعام!تعامبينعمرها

بيضاء.دهنيةموادعلىيحتويأنهكماأ!شاحباالأحمرا

،التعرقاسمعليهايطلقوالتيأ!دهنيةاالرادرظطأما

تساعدفهي(اللحمقطعةشيوالهبرالدهنتداخل)وهو

.العصارةكثيرالطعمالذيذيبدو11جعلفي

مشةعنعمرهيق!!خروفلح!هو.الحمللحم

موادعلىيحتويرالأحمر،االلونإلىلونهويميل،واحدة

لحممنأصذةشترأمذاقالحم!!وللحمبيضاء.دهنية

.الخروف

واحدعامعنعمرهيزيدخروفلحمهو.الضأنلحم

البنفسجي،اللونإلىأغانياالأحمرمنلونهويتفاوت

لحممنخشونةأكثروأنسجةأقوىن!ئهةالفكمأنوللحما

الحمل.

!معديدعلىيطلهتالذيالاسم.الذبيحةفضلات

كلاتضمالشائعةأغضلاتواوغددها.الحيواناتأعضاء

.الحيوانعندواللساروالكبدوال!سليةوالقلبالدماغمن

اك!()أم!اءافقانقأفيالفضلاتبعض!وتضم

والكرشةالصمعترية(والغدد)البنكرياسوالبنكرياس

وإبعادحلودهاسلحسعدلاردةمستودعات!ىكعل!!اللذبوحةالأبقار

العمالويقومحيدا.عسلهاثملصس!تإلىممهاط!تقطيعراحمكائخا،

أرسا.إلىلتاتطيعهاكعدشيما

فضلاتمعظموتعدللماشحية(.والثانيةال!ولى)امعدة
.والمعادنللفيتاميناتغنئامصدراأسذبيحةا

ومعلبةومبردةطازجةأشكالفيأطحومازتتوافر

وبالتاليسريعا،ويفسدفجلحمالطازجواللحما.ومقددة

الاحتفاظويمكنيط!.أنإلىمبردايظ!!أنيجب

محلاتفيالمجمداللحمويباع.لتجميدهطازجاباللحما

اللحمفيتوجدالتينفسهاالغذائيةالقيمةوله،اللحومبيع

!طيتماأنويجب.المطاعمتستعملهماوكثيرا.الطازج

يعادألاالثبويجبعنهيذوبأنبمجردالمجمداللحم

.أخرىمرةتجميده

منعلبفيالمحفوظةاللحومهيالمعلبةواللحوم

الحرارةوتطهوتسخينها.تمثمإغلاقهاأحكبمالمعدن

تعلبماوكثيراالب!سيريا.علىتقضيانهاكما،اللحم

صعلصلةأوالخضراواتمثلأخرىمقوماتمعأطحوما

اللحم.مرق

جمئأنواعتخضعأنيجب.اللحومتختاركيف

التجاريةالألمحواقفيأوالقصالينلدىتباعالتياللحوم

التياللحوموتصنف!.الدولةتضعهااكتيالصحيةللمعاسر

نأويمكنلنوعيتها.تبعااللحومبيعمحلاتفيتباع

بيعمحلاتتقومأنأوالحكومةلنظامتبعااللحومتصنف

بها.الخاصالتصنيفبعمل،حدةعلىكل،اللحوم

وعصارةطراوةأكثرالعاليالتصنيفذاتاللحوموتكون

درجةختمويتما.المتدنيالتصنيفذاتمننكهةوأقوى



وأ،الصبغةونباتيورديبلوناللحمعلىمباشرةالتصنيف

اللحم.بصرةالملصقةالقمالقرقعةعلىختمهيتم

والصفوةالممتاز:هيالبقرللحومالشائعةوالتصنيفات

أغلبوتباع.والمعلبوالمنفعيوالتجاريوالعاديوالختار

وأعلاهاالبقرياللحمدرجاتأعلىوهوالممتاز،كميات

محلاتمنشراؤهأيضاالممكنومن،المطاعمإلىسعرا،

فيعامبشكليباعانفهماوالختارالصفوةأما.اللحومبيع

تصنيفاتأدنىتستخدمماوعادة.اللحومبيعمحلات

النقانق.مثلالمعالجةاللحوممنتجاتلتصنيعالبقرلحوم

تتراوحوهي،نفسهبالنظاموالغنمالعجوللحوموتصنف

أدنىوهى،النفايةإلى،الدرجاتأعلىوهيالممتاز،بن

.الدرجات

السنمثلالنوعيةعواملعلىالتصنيفعمليةوترتكز

متانةعلىوكذلك،الدهنيةوالمواداللحومتعرقومدى

اللحومفيالتعرقإنوحيثولونها.وتركيبتهااللحوم

الجيدةاللحومفإنلذاوعصمارتها،مذاقهادرجةمنير!

تحتويهاالتيتلكمنأعلىتعرقدرجاتعلىتحتوي

طهيه!وكيفيةاللحومتقطيعقائمة

البقرلحم

الكتفيالعظمشريحة

مشفىضلعشريحة

مشفىكتفشريحة

ببطءمطهوةلثريحة

الصدرشريحة

الرقبةعظمشريحة

مشويةالرقبةعظمشريحة

مكعباتشريحة

إنتريكوت

طرية)شريحة(الخاعرة

الخاعرةلحممنقطعة

أماميف!لع

الساق

مفرومبقرلحم

البقرلحم!منشريحة

ربايضلعشريحة

ملفوفضلع

البقرةردفمنشريحة

نقانق

الكتف

ا!هف

الهفشريحة

البقرةخاصرةمنشريحة

السفلىالجزء

،قىقي

،شيقلى

مقفلةقدرفىءبطهيطهي

مقفلةقدرفىبطيءطهي

مقفلةقدرفيبطيءطهي

مقفلةقدىرفيوتحميصبطيءطهي

بطيءطهي

قدرفىتحميص

الفحمعلىشي

قلىرفيوشيطهي

مقفلةقدرفيبطيءطهي

مقفلةقدرفيشي

مقعلةقدرليلطيءوطهيوشي،قلي

الفحمعلىشي

وشي،قلى

شي

وشيالفحمعلىشى

ولتيقلى

مقفلةقدىرفىب!يءطهي

قلىرفىشي

مقفلةقديرفيبطهىءطهي

وشيقلي

مقفلةقوفيبطيءطهي

101اللحم

إلىاللونالأبيضالدهنويفضل.النوعرديئةاللحوم

،اللونالأصفرالدهنعلىاللونقشديالثابتالأبيض

اللحومعلىالرقيقةالأنسجةذاتاللحومتفضلكما

الأنسجة.الخشنة

اللحوملطهيطريقتانهناك.اللحومتطهىكيف

بالحرارةالطهي2-الجافةبالحرارةالطهي-اوهما:

تقطعكيفيةعلىالط!طريقةوتعتمد)السلق(.المخضلة

طراوته.درجةمدىوعلىاللحم

المصاحبةطهيهاوكيفيةاللحومتقطيعقائمةوتوضح

.المذكورةللحومالطهيطرقأفضملالمقاللهذأ

لإحماءواالشيالجافةبالحرارةالطهيطرقوتضم

الطرقهذهوتعدوافر.ساخنبدهنوالقليوالتحمير

لحمط!ويتم.الطريةاللحمقطعلطهيالطرقأفضل

المصدرأعلىمنحرارةلمصدرمباشرةبتعريضهالشوأء

علىشوايةعلىاللحمطهيويمكن.الأسفلمنأومباشرة

أما.مكشوففرنفيتسخينجهازأسفلأوملتهبفحم

وأللطهيإناءفييطهىاللحمفإنالإحماءحالةفي

مطهوةمستويةشريحة

البطيءبالغلي

بالتحريكمقلى

حرف+عظمةلحمشريحة

مكتنزضلع

رقيقفملع

علويليدف

علويجنب

العجللحم

الصدر

الرأسلحم

مكعباتشريحة

الكستلاتة

طريةخاصرة

أماميفملع

الخاصرةشريحة

لحمشريحة

مفرومعجللحم

مكتنزةخاصرة

مستديرةشريحة

الردف

الكتف

----الهف

مقلفةقدرفيبطيءطهي

قلى

الفحمعلىشي

وشيمقفلةقدرفيلطيءط!

وشبمقفلةقديرفيبصءطهي

وشيمقفلةقدرفىب!يءطهي

صدرليو!يوقليمقملةشدرفيطيءطهي

ط!بصء

بطيءطهي

بطيءطهي

بطيءطهي

وشيقي

وشيقلى

بطهيءط!

بطيءطهي

بطيءط!

بطيءطهى

لطيءط!

بطيءطهي

فى

في

!ي

في

فى

فى

مقفلةقدر

مقفلةقدر

مقفلةرقلى

مقفلةقدر

مقفلةقدر

مقفلةقدر

!قف!ةقدر

مقفلةقدر

مقفلةقدر

مقفلةقدر

وشط

وشي

وشي

وقلى

وشي



البالرلحم201

ياملأإ-ا-:زر!كطهحيىأظضاطحماكمتمياللقانقماكينة

احساعه.اكأشصعه00036مرتصدمتصلهسا،سلى

أيصهىأفاأعلياأسةحافير.هادئةحرارةعنديشوى

.فرنفيويوضعطهيإناءفي

الطبحإناءفيحام!!فوثاصلحمااوضعالافضلومن

أطحم.احولدورتهاتأحذأنأطحرارةيمكنحتىوذلك

منقليلة!صميةفيأطحماأيصتى،السوتيهأوالقليحالةوفي

واضساحربدحعنأغلياأسةحاشيأما.هادئةنارفوقالدهن

لالدهن.بحاملهيغوأطحمفا

إناءفيا!هي11مث!!الخضلة"بالحرارةالطهيطرثوتعد

اللحومأطهياطرثاأفضلىائ!!بالسووالطهي،مقفلطهي

بتليين11الخخسلةالحرارةي!إحيتواوةالأ!ا

مقفا،اصئي"عاءشيالصهيااسةحارفي.المتصلةأنسجته

نارفوثجصثىوالإعا،ثمح!-اوعاءفياللحميوضع

مرأحسائ!امستمذاأطالحاهذهفي11ويطبح.،لادئة

ا!مكنمنأحرىمموائلمعيطبخأونفسهاعصارته

طريقت!تءأجميإابالغليأ!هيأواببطءالطهيويعدإضافتها.

سائلشيأطحمايغلىحيتالسوائ!!،فياللحمأ!هيأ

5ضاللحمءأجصيإاأخلياأ!ةحافيأما.الغليانيببدرجةيكاد

مغلهت.قدرفيأوطهيإناءفييغ!

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

اللحومأنواع

الصأدلحمالم!مرلحمالأسماكا

اعط!الحبمالحط!بالدشاص!

صلةذاتأخرىمقالات

اطحوماتصمير

الأبقارمنعليهنحصلأطحمامننوعالمحقرلحم

منكثيرفيللبشرالرئيسيأطعاماوهوالنمو.المكتملة

يأمناكثرالبقرلحمالأرجنتينفيالس!!انويأكل.أ!دوأ!ا

58متوسعطهماالفرديستهلكحيثأ!ال!ا،افيآحرم!!ان

الدولمنالبقرلحمامشهلاكيت!لىبيمماأحشة،افيصجم

الاستهلاكمتوسطيبلغأصينا!وحضيرا.دأسكعراحاميةا

المتحدةالولاياتوتنتج.أصسةافيأطفردسقصأأنعهمرو

العالم،فيآخرمكانأيمنأحضرأجقرالح!اا!لأهـهـي!جة

.أم889عاممتريطنمليون11افيحو

التيالغذائيةالعناعرمنعديدعلىالبقراجحتوي

مهمامصدراأصلحماويعتبر،الإنسانجسمايحتاجها

الجسمحلايابناءعلىالمساعدالعنصرهوالذيأطب!شت!ت

فيتاميناتعدةأيضاأبقرالحهـايوفركماعليثا.امحاففةأو

المهمةوالمعادنوالثياميناشيبوفلاف!ترأصياس!تامث!رلةضهـو

البقرللحمفإن،ذلكإلىإضافةأغوسفور.واالحديدمتا

سبيلفعلى،للطاقةكبيرمصدرفهوعاليةعذائيةقيمة

حوالىعلىتحتويالهامبورجرم!جمأ..فإن،اطثا!

الدهونعلىأيضاالبقرلحميحتويحراريا.سعرا23د

فيلازموكلاهماكولسترولالمسماةأصدهنيةاأحناصروا

الغذاءأنيعتقدونالأطباءامنالعديدأنإلا.الإنسانغذاء

الكولسترولأوالدهونمنعاليةنحسةعلىيحتويأسذيا

الأطباءينصحلذابمالقلبأمراضبعضفييتسجبقد

العناصر.تلكمن!همامعتهلابتخفيضالناسبعفر

مخزون؟العجللحمبماللحمالأبقاربمأيضا:انظر

التغذية.الغذاء؟

وأالغضةالأنسجةعلىيطهدقأسذياالاسمالجسدلحم

الحيواناتومعظمالإنسانجسماأعضاءمرأطينةاالأحزاءا

العضلاتمنمعظمهفيويت!صن.أغقرياأ!موداذات

بعضعلىأيضاتحتويلكنها،الضامةاشالطةالأنسجةوا

يحيطالذيالجسممناللحيمالحزءهوأطحمااو.الدهن

فيهيدخلولا.الجسديأخجويفواأحظهمياأعيك!!با

الأيسجةولاالجسديأضجولفافيالموجودةالأعضاءا

بالموادغنيالحيوانياللحم.للجسموالسائلةأحظميةا

.والمعادن،والبروتينات،أسدهنياتثاالمهمةالمغذية

ال!غناممنعليهيتحصلاللحوممننوعالحمللحم

غض،،اللونأحمروهو،سنةمناقلعمرهاي!صنالتي

بمصدرالجسمويمد،حبيرةالغذائيةوقيمته،شهيةن!ئهةذو
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كالفوسفوربالمعادنوغني،بوفيتامينالبروتينمنجيد

بلدانفىالمفضلاللحمهوالحملولحموالحديد.

العربيةالبلدانمنوكثيروالسودانومصركالسعودية

وإنجلترا،،أسعتراليافيباستخدامهيكثروكذلك،الأخرى

المأخوذاللحمأما.ةكثيرأخرىوبلادونيوزيلندا،،واليونان

.الضأنلحمفيا،عىعاممنأكثرعمرهاالتيالأغناممن

وسمن،وشكله،عوسهعلىتعتمدالحمللحمونوعية

الحيوانمنالمتبقيالجزءهوالذبيحةوجسد.الذبيحة

وأعضائهوأرجلهرأه،وقماجلدهسلخبعدالمسلوخ

جسدمنا!لحمصنفعادةويميز،الداخلية

ممتاز،إلىجودتهحسصبالحمللحم.ويصنفالذبيحة

اللحمعمومااممبيرةوتبئالمتاجروجيد.،بعنايةومختار

الحمل.طممنبعنايةالختارةوالأصنافالممتاق

الفخذ،:أجزاء!صبعةإلىالمذبوحالحملجسدويقسم

والجزء،لكتفوار،لصدوا،والعنق،صرةوالخا،والصلب

نأللقصمابينويمكن.الأماميةالذبيحةقائمةمنالأعلى

وتؤخذ.للزبائنليجمعهاقماإصمغرإلىالأجزاءهذهيقسموا

الفخذمنوالشرائح،والفرمللشواء،الصالحةاللحمقطع

كما،الطريةالاأجزاءهذهتشوىوقد.والعنقوالصلب

كثيرةأجزاءهناكأ.الصغيرةاللحمشرأئحقلييمكن

تطهىأنيجبو؟صذه،طراوةأقلالحمللحممنأخصى

سائل.ؤثتطهىأو،مقفلقدرفينديةبحرارة

ا.لاغنام.؟الفمأنلحم،اللحمأيضا:ان!

الأغناممنعليهيحصكلاللحممننوعا!!لحم

الأحيانمعظموفيواحد.عاممنأكثرعمرهايكونالتي

كجم.45منأكثرتزن

الذياللحموهوالحرل،لحمعنالضأنلحمويختلف

ولحما.عاممنأقلعمر!دايكونأغناممنعليهيحصل

وهو،الحمللحممنأقوىنكهةوله،طراوةأقلالضأن

الحمل.لحممنلونهفيقتامةأكثر

،بوفيتامين،للبروتينهاممصدرالضأنولحم

ومصرالسعوديةفيرائجلحموهووالحديد.،والكبريت

أستراليا.فيوكذلككثيرةأخرىعربيةوبلدانوالسودان

.ونيوزيلنداوبريطانيا

الحمل.لحم:أيضاانظر

والحجم،السنءكغيرةالماشعيةلحممننوعالعجللحم

هذهمثلعلىيطلقالأبقار.كلحمتسويقهاشعذرلذا

وتختلف.للذبحالصا-لةالعجولاسمعادةالمواشي

منالذبائحوأوزاندرجاوتنفسعلىتطلقالتيالمسميات

يتجاوزولا،برالحليبعادةالعجولتتغذىلآخر.قطر

العجولعلىالعجللحماسمويطلقأسبوعا.12عمرها

الأبقارمنالأبقارلحمعلىالحصولويتمأيضا.الكبيرة

العجوللحمأنواعوأجودأشهر.01علىعمرهايزيدالتي

الورديبينمالونهاويتراوحمكتنزةتكونالتيتلكهي

درجةالأدنىاللحوموتكون.الشاحبوالرماديالشاحب

الأنواعهذهمثلبيععادةويتمبالماء،ومشبعةرفيعة

فيكبيرفرقولايوجدبتصنيعها.يقومونالذينللمصنعين

والأبقار،العجوللحومبينالفيزيائيأوالكيميائيالتركيب

منالماءمنأكبرك!يةعلىتحتويالعجوللحومأنوالواقع

تتميزالعجوللحومولكنالأبقار،لحومتحتويهاالتيتلك

والشحم.الضامالنسيجمنأقلبكمياتنفسهالوقتفي

البقرلحمعلىالعجللحمالناسمنالكثيريفضلولهذا،

العجللحملكن.الأحيانأغلبفىطراوةأكثريكونلأنه

البقر.لحممنمذاقاأقل

اللحم.الأبقاربمالبقر،لحمأيضا:ان!

المسطحة؟الدودةبمالبطاطس؟الأنسجةانو:.اللحمة

.النباتساق

(.النسج)أنواعالنسجانظر:.الئسيجلحمة

(.ا!وليات)مجوعاتالأولياتانظر:.اللحميات

اللحن؟الافتتاحلحن،الممزوجةالألحانان!:.اللحن

(.العربية)الموسيقىالموسيقى؟الأعوالىالرباعي

دعملمقدمةتعزف!موسيقيةقطعةالافدتاحلحن

)الأوبرا(.الموسيقيةللمسرحياتوبخاصة،طويلموسيقي

المنسجمة،الموسيقيةالافتتاحياتبعضوتعزف

أولىكتبتوقدبذأتها.مستقلةموسيقيةكمقطوعات

عشرالسالغالقرنمنالستينياتفيالموسيقيةالافتتاحيات

لولي.بابتيعستجانالفرنسيالمؤلفوكتبها،الميلادي

)الأوبرا(الموسيقيةللمسرحياتمقطوعاتهلوليافتتع

وكانت،فرنسيةبافتتاحيات)الباليه(الإيقاعيوللرقص

المقطعوكان.مقاطعثلاثةمنمؤلفةقصيرةموسيقيةقطعا

فكانالثالثوأما،حيويةأكثروالثانيبطئا،أوهادئاالأول

الحيوية.فىذروة

قام،الميلاديعشرالسالغالقرنمنالتسعينياتوفي

لحنبتطويرسكارلاتيألساندروالإيطاليالموسيقار

وتتألفسينفونيا.أيضايدعىالذي،الإيطاليالافتتاح

الأولالمقطعيكون.مقاطعثلاثةمنالموسيقيةالمعزوفة

ويكون.السوناتاانظر:.السوناتانمطعلىومؤلفاحيويا،

لحنأدىولقدجدا.سريعاوالثالثهادئا،المق!إلثاني
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المعزوشاتتطويرفيمهمادورالىالإيصاأالافتتاح

المو!عيقية.

كريستوفمنك!!قامالميلاديعشرأضامناالقرروفي

موزارتأماديوسوفولفعانغالموأ!د،الألمانيجلوكويليبولد

أولجلوكوأصت!.الموسيقيةالافتتاحياتدتغييرالنمساوي

الجمهورأجعدبمالموسيقيةالافتتاحيةيستخدمرائدمؤلف

شأصم،اطوسيقيةالمسرحياتإلىللاستماعالمناسبالإعداد

الافتتاحيةب!تمباشردصلةأيةالوقتهذاقب!هناكتكن

موزارتطورر.تتبعهاالتيالمومميقيةوالمسرحياتالموسيقية

وقد.منفردةكحرحسةالافتتاحيةوكون،جلوكفكرة

نموذجاموزارتألفهاأصتياالافتتاحياتاستخدمت

لاحقة.موسيقيةمسرحياتلافتتاحيات

افتتاحياتكانتالميلاديعشرالتاسعالقرنو!ى

الموسيقية.الحفلاتفيمنفردةتعزفالمومميقيةالمسرحيات

يؤأغواأناهؤاع!تلبعضأ!الأعمااهذهأوحتوقد

المؤأغ!اتهدهمعفمو!سان،الموسيقيةأطحفلاتافتتاحيات

تصفأ:ادوسيقىطرية!عنقصةتح!حمما،صغيرةقطعا

حالة.أوشعورا

افتتاحية:والمحبوبةالشهيرةالموسيقيةالافتتاحياتومن

عامتشاي!صفيس!صإليت!قبيترالروسيألفهاالتي2811

ألفهاالتيالأكاديمىالاحتفالوافتتاحيةأم،088

ألفت،العشرينالقرنوشي.أم088عامبرامزيوهانس

المومميقيةأطفرقالموسيقيةالحفلاتافتتاحياتمنالعديد

المدرسية.

الأطانياأطمؤأ!فالموسيقيةالافتتاحياتساعدتوقد

القردمنالتلاثيياتوأمحشرينياتافيمندلسونفيليكس

السيمفونية.القصيدةتطويرعلىالميلاديالتاسععشر

التاسالقرنمنتصفوفي.ال!مفونيةالقصيدةانظر:

الافتتاحيةبامشبدالفاجنرريتشاردقامالميلاديعشر

تدعىأخرىمومميقيةبقطعةالموسيقيةأطمسرحيةالتقليدية

إلىيقودالموميقيالمطلعهذاوكان،الموسيقيةالمقدمة

الأوبرا(.)1المومميقيةالمسرحيةمنالأولالمشهد

أيضاويدعىالأصواتالرباعياللحن

شيللغناء.أصواتأربعةتناغممنضعكلوهو،باربرشوب

أجزاءأربعةالرباعيةالأصواتاتكونباربرشوبمومميقى

بدونعادةالمجموعاتتغنيو.متقاربنغممنمتكاملة

.آلاتمصاحبة

الأعدمنهيال!صواتالرباعيأطحنافىال!جزاء

صوتثم،الأوا!االجهيرالرثيس،،الصادحالأسفلاإلى

اللحنيغنى،الكورالأغانيأكثرفي.وخفيضعميق

فيصغي،الأصواتالرباعياللحنفىأما.صوتبأعلى

درجةمنظمينباعتناءللآخرأحدهمربعةالأالمغسون

نغم.ل!ولموقفأنعسبلإيجاددقيقةكلفيأصواتهم

اللينةالأصواتطولعلىتسيرالصغيرةالتعديلاتهذه

مزيجاوتكونالأربعةللأقساماللائقوالتوازنالمنسجمة

الرباعياللحنفرقةلغناءمميزةصفةلهاأضياالأصواتاصت

.الأمححواتا

لهكانتالموسيقيالتأليفمننوخافصاللحن

الفاصلاللحنتاريخبدأوقد.تاريخهفيمتعددةظائفو

شكلعلىأوروبافيالميلاديعشرالسادسأسقرناأثناء

ثم.المسرحيةفصولبينتقدمومعزوفةمغناةموسيقيةقمعة

الغنائية.المسرحيةإلىمداخ!!الفواصلهذهأصبحت

قطعةالفاصلاللحنأصبحعشر،أصثامناالقرنفير

)المسرحيةالأوبرافصولبينتؤدى،قصيرةهزليةعمائية

عشروالثامنعشرالسالغأغرن!تافير.الحادةالوسيقية(

(تعبيري)رقصباليهقطع!استخدمتفرنسا،فياميلادي!ت

ال!وبرا.شصولب!تفواصلشك!علىأصاغا

قطعةالفاصلأصئاللحنعشر،أضاسعاالقردوفي

الحركاتمثل،طويلينمومسيقييننظمينبينتصلقصيرة

وأ(،مفردةلالةموسيقيالحنالسولاتافيالأقعسام()1
ناظمونألفكذلكالأوبرا.فيوالمشاهدأغصولا

قطعاشومانوروبرتبرامزجوهانز!ثلمشهورون

نفسه.الفاصلاللحنا!عمحملتللبيانو،منفصلة

الأوبرا.،المسرحية:أيضاانظر

ومع.وجههوجانبي،الرجلذقنعلىيمموشعراللحية

الاخربعضهمأنإلا،لحاهميحلقونالرجالبعضأن

الحديثفيوردلماضلإ؟ي!،الرسوللهدياتباعايرسلها،

)وفىواكل!!:قال،اللحيةإعفاءوجوبمنالشريف

الحاري.رواه.(ال!ثواربوأحفوااللحى

كانالتاريخقبلماعصورفي،القديمةمصروفي

الملوكوكان.النظافةلدعوىلحاهميحلقونالرجال

وكان.للملكيةرمزاصناعيةلحىأحيانايضعونالمصريون

كاملةلحىيضعونالقدماءاليونانفلاسفةوبعضسقراط

للحكمة.رمزا

الأوروبيينمنكثيرأطلقميلادية002عاموبحلول

عامحواليعندهمسحرهااللحىوفقدتأطمظهر.لحاهم

الخامسالقرنينفىبريقهااستعادتأنهاإلاأم،001

فيالشائعةاللحىأنواعوكانتعشر.والسادسعشر

(.مدببةصغيرةالحيةالعثنونالفترةهذه

عشرالتاسعالقرنفيالغرببنمنكثيروأطلق

لحمشرائحاسمعليهاوأطلق،الوجهجانبيعلىسوالفهم
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النمساإاسراطورطر!ةعلىادذقنحلقمعالفمأ!

جوزيف.فرانسيس

.إيفرز،أمبروز،بيرنسايد:أيضانظرا

أيضايسمىالحولثنائىحدائقنباتالتيسلحية

بنكهةيتميزالذيالمكتنزجذرهبسببالمحاريالنبات

إلىأساساويختمى،الفوميباسمأيضاالنباتيعرفالمحار.

أماكنفييزرعا،نولكنه،المتوسطالأبيضالبحرمنطقة

الأطلسي.المحيططرفيعلىشاسعة

فيطعاماالوفالمستدقةالنباتجذورتستخدم

هيلإعدادهاك!عةوالطريقةوأوروبا.أمريكامنكل

ثمومنهشايصيرحتيوغليهصغيرةأجزاءإلىتقطيعه

فتاتفييهكمسوقد.مشروبشكلفيتناوله

التيسلحيةنباتالفلاحوز،ويزرعويحمر.بسكويت

ويمكن،الأبيضابصربهايزرعونالتىالطريقةبنفس

وأالأرضفيالتعمتاءفصلخلالبالجذورالاحتفاظ

ورطبة.باردةتربةداخل

الأبيض.الجذر:أيضانظرا

العربيةالبلادفيالبر.بالنباتانظر:الصقر.لحية

الصقر(.الجة

العربيةالبلادفيالبر:بالنباتأنظر:.الضأنلحية

(.الضأنالحية

تعد،الجنوبيةأوروباوسط-فىصغيرةدويلةلختئشداين

علىلاتزيدومعم!احتهاالعالما،فيالدولأصغرمن

فقط.قسمة000،13سكانهاوعدد2كمأ06

لختنشتاين

دوليةحدود

طرلق

أحرىمدل!

الدحرسمطحمستوىلحوقارتعاع

ملل042
يهلها-

موجزةحقائق

دوز.فا:صمةالعا

الألمانية.:الرسميةاللغة

مسافةليأطول،كم28(طوليةمسافة)أطول2كمأ6":ا!لساحة

كم11(عرضية

ارتفاعأقلالبحر.سطحفوقم995.2ارتفاعأقصى:الارتفاع

البحر.سطحفوقمترا043

الكثافة،نسمة31ر"..حوالط:6991عاملتقديرطبقا:السكان

المربع.مترللكيلوشحصا411

:أم018عام)إحصماءبالمدن%02،الريفيةبالمناطق8%0:توزيعهم

نسمة.00،31:م10،2لعامالتقديريالإحصاء(نسمة/21525

والخضراواتوالفواكهوالألبادالبقرلحم.الزراعية:ا!اتأهم

القطخيةوالمنسوجاتالسيراميكصناعة:الصناعيةوالقمق

العالية.الدقةذاتوالآلاتوالأدويةالتدفئةومعدات

السماء()يمثلأزرقلونهالعلوينفقيين،شريل!منيحكون:العلم

فيتاحويوجدالسماء(فيالنيرانتوهج)يمثلأحمرلولهوالسفلي

الأمير.يمثلالأيسرالجالبأعلى

العلم.:أيضاانظر

،الصغرىالوحدةلمعرفة.السويسريالفرنكالأساسيةالوحدة:العملة

.النقود:نظرا

المنطقةفي،الرايننهرامتدادعلىلختنشتاينتقع

معجميمة3علاقاتولهاوالنمسا،سويسرابينالواقعة

الألمانية،اللهجاتمنلهجةمواطنوهاولمجحدثسويسرا،

سويسرامواطنيعاداتكبيرحدإلىتشبهوعاداتهم

سويسراوتقوم،السويعسريةالعملةلختنشتاينوتستخدم

بتمثيلتضطلعكمابهاوالهاتفوالبرقالبريدأنظمةبإدأرة

والتجارية.الدبلوماسيةالمحافلفىلختنشتاين

حروبعدةخلالحيادهاعلىلختنشتاينحافظت

منحربأيفيتشتركلمحيثسويسرا،فعلتمثلما

وأكبرالعاصمةهيوفادوز.ام608عاممنذالحروب

نسمة.009.4نحوفيهاويعيشمدنها،

النظامهولختنشتاينفيالحكمنظام.الحكمنظام

لختنشتاينأسرةرأسهوأميرويحكمها،الدستوريالملكي

الأمير.أبناءأكبرإلىعادةالعرلقوينتقل

خمسةمنمكونانيابيامجلساالشعبيختخب

المجلسهذاويقوم،سنواتأردغلفترةعضوا،وعشرين

وتحديدالدولةميزانيةوإعدادالقوانينبإصدارالنيابي

القوانين.هذهكليقرأنللأميرولابد،الضرائبمعدلات

رئيسيرأسهمأشخاصخمسةمنمكونمجلعه!ويقوم

البرلمانيالمجلسويقومالحكومةأموربتصريفالوزراء

الأمير.بموافقةالأعضاءهؤلاءباختيار

ذلكفيشأنهم،لختنشتاينسكانينحدر.السكان

جرمانيةقبيلةمنوسويسرا،النمسامنكلسكانشأن

لمس-حم!لم-لم!تتا!يما!لأ،!ىلملأس4!لأ*

+،ءس1ء!عبز،ح!وركأباسء

!ا!لمميولحسرآ،عننلمس؟!يلسا-ا-

آئم!باي!ل!بهكلا!!ححم

لمتو!ممطمكياااكماء*ئم!لبم-س

ص---كا!في-+هـحم!



لختنشتابن601

والقلعة.احدولةاس!ىالصالحرءليتقعلختنثتاينعاعممةفادوز

اشرهياطحديمةاشئيسىالتمارعلىوالمصلهآالجملسم!!شوقالقابعة

لحتنتشاي!.لأميرالسكي

وحتى.الميلاديالخامسالقرنخلالالألبجبالممكنت

علىيعيشونالسكانكانالعشرينالقرنمنالثلاثينيات

السكاننصفمنأكثرفإنالراهنالوقتفيأط.الزراسة

منأقليزالوما.مهرةحرفيينأوالمصانعفىيعملون

الىراعة.فييعملونالسكانمن01%

والتعليما.الحاثوليكالرومانمنتقريباالسكانومعظم

يلتحقواأنللأطفالولابد،محانىوالثانويالابتدائي

سعنوات.ثمانيلمدةبالمدرسة

الفنيةالمجموعاتأبدعمنواحدةالأميرويمتلك

علىتشتمل.فادوز،فىموحودةوهى،العالمفيالخاصة

لوتيشيللى،وساندر:الأكبر،برويج!لبييترأعمال

روبنز.بولوبيتر،ورمبرانت

الغربيةالحدودامتدادعلىاشايننهريجري.السطح

الأراضيمنضيقشريطالنهربجانبويقع.للختنشتاين

معظمالثلجيةالقممذاتالجبالوتغطي،المنبسطةالزراعية

والمروجالصنوبرغاباتوتغطي،والجنوبيةالشرقيةالناط!ت

الربيعرياحوتقومحولها.المرتفعةالجبالسفوحالحضراء

ويبلغ.الفاكهةزراعةيلائمجيدبمناخبتزويدهاالدافئة

كميةومتوسط،8!مالسنويةالحرارةدرجاتمتوسط

سم.09نحوالعامفيتسقطانتيرالأمفاا

عاممنيقربمامنذلختسشتاينتحولتالاقتصاد.

وتتمتع،متقدمصناعيبلدإلىزراعىبلدم!05911

العالم.فىالمعيشةمستوياتأعلىمنبواحدلختسشتاين

القطخيةوالمنسوجاتالخزفلختنشتاينوتنتج

ويقوم.الدقيقةوالأجهزةوالأدويةالتدفئةمعداتر

المواشىبتربيةالمرتفعةالزراعيةالأراضيفيأغلاحونا

الكرومويزرعونوألبانها،لحومهامنالاستفادةبغرض

ويزرعون،المرتفعةالمنحدراتعلىالأخرىاغواكهوا

واديفيالأخرىوالخضراواتأجطاطسواوالذرةأغم!ا

ين.اشانهر

علىضرائبفرضطريهتعنالأموالالح!صمةوتجمع

له.ا!لختنشتاختارالد،.الأاالأعمالاءقصاإ

ممرين-يحسبي

ضرائبمعدلالشركاتهذهلمثللختنشتاينوتقدم

أكثرقامتوقد.والدخلالتجاريةالأعمالعلىمنحفضا

كما،هناكلهامقاربإنشاءأجنبيةشركة/0005من

البريد.طوابعبيعطريقعنالأموالعلىالحكومةتحصل

باقتناءيتباهونالعالمأنحاءجميعالطوابفيجمعهواةر

صورإلاهيماالطوابعهذهومعظم،لختنشتاينطوابع

الأمير.يقتميهااشتيالفميةأطوحاتا

منالكهرباءلتوليدمحطتانلختنشتاينفييوجدو

الكهربائية.بالطاقةالدولةتمداننوالمحصا!،مائيةمصادر

سويسرا،إلىالطاقةهذهمنجزءببيعلختنشتاينوتقوم

بينيصلالذيالرئيسيالحديديةالسككخطويخترق

منقليلاعدداأنإلا،لختنشتاينأراضيوالنيساسويسرا

النمسابينبالربطالحافلاتوتقومبها.يتوقفالقطارات

.وسويسرا

تحنالميلاديالثامنالقرنأواخرفي.تاريخيةنبذة

توجدالتيالمنطقةعلىالسيطرةمنالفرنجةملكشارلمان

،الميلاديالتاسعالقرنأوائلوفيحاليا.لختنشتاينبها

مستقلتيندولتينإلىالمنطقةقسمت،شارلمانموتوبعد

منجزءابعدفيماأصبحتااللتان،وشيلنبرجفادوزهما

فيينامنأميرواستطاع.المقدسةالرومانيةإلإمبراطورية

مأ996عامفيثميلنبرجعلىيسيوأنآدميوهانيسمى

يحكمونأحفادهومازالأم271عامفيوفادوز

.الآنحتىلختنشتالن

أم971عاممنذمستقلةدولةلختنشتاينظل!

عشرالتاسعالقرنبدايةفىوجيزةفترةباستثناء



7،1الثعبانلدغة

بليوننافرنساإمبراطورعليهالمميطرعندما،الميلادي

الاتحادإلىلختنشتاينانضمتام581عابموفي.الأول

أنهاإلا،الألمانللحكامرابطةوهو،الالمانيالكونفدرالي

عامفيفضألاتحادهذاولكنباستقلالها.احتفظت

هذهوكان!،السبعةالأسابيعحربنهايةفىأم866

علىوحافظت،لختنشتاينفيهااششركتحربآخر

دويلةوهىأم868عامومنذ.الحينذلكمنذحيادها

جيش.لديهاليس

الوحدةعلىلختنشتاينوافقتأم852عاموفي

هذهأنهتثم،النمساويةالإمبراطوريةمعالاقتصادية

أم(،189-191)4الأوليالعالميةالحرببعدالوحدة

وفي.ام429معافيسويسرامعمماثلةمعاهدةووقعت

الأميرهوالثانيجوزيففرانسأصبحام389عام

حقفقطللرجالكانأم849عاموحتى.الحاكم

حقعلىحصلنالنساءولكن،الانتخاباتفىالاقتراع

عاموفي.العامذلكفىالعامةالانتخاباتفيالتصويت

مقاليدالثانيجوزيففرانسالأميرسلمأيضاأم849

الأميرتوفيأم989عاموفي.آدمهانزالأميرلابنهاسحلطة

الثانى.جوزيففرانس

فادوز.:أيضانظرا

عمير.بنالملكعبدانظر:عمرو.أبو،اللخمي

إلىينتمينباتوهوبمالملفوفنباتأوراقاللخن

يفوقبنجاحالحارالمناخفيوينمو،ويشبههالكرنب

للخنالأصليوالموطن.الكرنبانظر:كثيرا.الكرنب

المطلةالأوروبيةواسمواحلالمتوسطالبحرحوضمنطقة

البحريةالأجواءفيبنجاحينموفهوبمالأطلسىعلى

نأويمكن.المتحدةوالولاياتأوروبامنكلفياللطيفة

الطقسوفي،سما2و.06بينيتراوحارتفاعإلىيصل

اربيعفيالأوراقوتقطفسبتمبرفيالبذورتبذرالدافئ

نأعلىالصيففصلفيتبذرأنيمكنكما.والصيف

مصدراويمثل،يؤكلثماللخنويطبخالشتاء.فيتقطف

.ألفيتامينغنيا

البلاستيك.انظر:.اللدائن

البكريكحمضمنمركبةصصةمطدةاللدالت

الذيالمتفجرفيالرئيسيةالمادةوكانت.والكولوديون

لاحقةفترةوفيالبوير.معحربهافيإنجلتراامشخدمته

منهأكثرالتولويننتريتبثالقالمعروفالمتفجرأنوجد

فعالية.

تي..إن.التيأيضا:انظر

وراثةعالم(.-أم)259جوشوالدربرج،

الطبأوالأعضاءوظائفعلمفينوبلجائزةنالأمريكي

اكتشافاتهعنالجائزةتلقىوقد.بالمشاركةأم589عام

فيالوراثيةالمادةتنظجموعن،الوراثىبالتوليفلتعلقفيما

البكتيريا.

نيوجيرسى.بولايةمونتكليرفيلدربرجولد

أدممنشدرجأذىدلإنسانتسببالثعبانلدعة

وتعتبر.سريعموتإلىاللدغةموضعفيوقتيبسيط

إذاإلاالناستلدغولا،مسالمةحيواناتبطيعتهاالثعابين

معظمفإنهذا،علىوبناءخطأ.عليهادأسواأوأقلقوها،

مع،الساقأسفلفىأوالقدمفيتكونالثعابن،لدغات

اليد.أوالذراعفيمنهاالقليلوجود

الثعبانكانإذاماعلىالثعبانلدغةعلا!ويعتمد

تتطلبالمسممةالثعبانولدغة.سامغيرأواللادغلمماما

تقذفمجوفةأنيابالسامةوللثعابينعاجلا.طبيااهتماما

مميزةثقوباالأنيابتتركوقد،الضحيةجسمبداخلالسم

.العلاماتهذهتختفيماعادةفإنهذلك،ومعالجلد.في

يترك،المسامغيرالثعبانأننجد،ذلكمنالنقيضوع!ى

تبدوالتيوهي،السطحيةاللدغاتمنمجموعةعامبوجه

كانفإذا.الحصانحدوةشكللهاكأنالأحيانبعضفي

منطقةغسلبعساطة،بكليجبفإنهسام،كيرالثعبان

ليسلأنهنظراولكنوالماء.بالصابونكاملاغسيلااللدغة

ثعبانلدغةتلقىقدالضحيةكانإذامامعرفةالسهلمن

يتخذأنيجبالعاجلالطبيالعلاجفإنلا،أممسممة

سريعا.

اللدغاتهذهمثلتتطلب.السامةالثعابينلدغات

مناطقبعضفيالأطباءولايشجعمعقدا.طبياعلاجا

لأنالمسممةاللدغةلموضعالمجاورالجلدغسلعلىالعالم

علىالتعرففيالطبيبتساعدأنالممكنمنالسماثار

علىلوضعهالمنالسبالعلاجاختيارمنوتمكنه،الثعباننوع

.الثعبانسماثارلتقليلاللدغة

هي،سامثعبانمنالملدوغلعلاجالأولىوالخطوة

جرأحةعيادةكانتمافإذاالفور.علىالطيباستدعاء

مكانمنمقربةعلى،مستشفاهأو،مكتبهأو،الطبيب

كانوحيثما.مباشرةالملدوغنقليجبفإنه،الحادث

.الملدوغإلىالانتقالوسيلةإحفماريجبفإنهممكناالأمر

حركةأيةلأن،الإمكانقدرهدوئهعلىالحفاظويجب

الجسم.جمئأنحاءفيالانتشارعلىالسمتساعدسوف

منخفضمستوىعلى،الملدوغالعضوعلىالحفاظويجب

الجسمامتصاصيؤخرقدذلكلأن،القلبمستوىعن

علىتثبيتهايجبالملدوغةالساقفإنذلكومع،للسم



اللدونة801

قدر.معلاقصىوضعهيجبالذراعأنح!تفي،وسادة

انظر:.أصدمةامنالعلاجإلىأيضاالملدوغيحتاج

الأولية.الإسعافات

المحيطةالمنطقةفإن،السمقذفقدأضعباناكانفإذا

يحدثلموإذا.ذلكبعددقاءشخلالتتورمقدباللدغة،

بعضاقذفقدالثعبانيكونأنالمحتملمنفإنهالتورمهذا

،حالأيةوعلىسريعا.يشفىسوفالمريضوأن،السممن

علىساعة21طدةالطهبيةالمراقبةتحتاطريضوضغ!

ال!قل.

!مألملدوعاأ!ضومئايجب،التورمماحدثوإذا

لفويجب.ضمادةأوجبيرةباستخداموذلك،الحركة

الملدوغالعضوحول،بقوةمشدودةغيرولكنثانيةضمادة

ومع.الدممجرىفيالسمانسيابيؤخرقدفهذا.بأكمله

)الضاغط(.المرقأةا!متخدامالإطلاقعلىلايجب،ذلك

لدغةأ!محيةالأوليةالإسعافاتيقدمأسذياوالشخص

يتأكدوأنالمريضهدوءعلىيحافظأنعليهيجبالثعبان

القائماعلىولايج!.ممكنقدربأق!!يتحركبأنه

لأر،الجرحمافييمتصأويقص!!أنالأوأجةابال!!معافات

حانوإذا.أ!دمافقدانأوثانويةعدوىإلىيؤديقدذلك

الماءبعضإعطاؤهيمكنأ!يء،امرلايعانيالضمحية

تخفيروأجلمنأجاراسيتامولاإعطاؤهويمكن.للشرب

يوقفقدلأنهالأسبريناممتخداملايجبأنهإلا،الألم

قتله،تمقدالثعبانكانوإذا.المنامسبالنحوعلىالدمتجلط

يجبوإلالمسهدونالمريضجمعالمستشفىإلىأخذهيجب

منه.ال!قترابوعدمتركه

الثعابينمنأساسياننوعاديوجد.الثعابينسموم

الخبيثةالأفاعىاوتتضمن:السامةالأفاعى-أ:السامة

الصلال2-.اشسمالشديدةالحفروأفاعي،الحقيقية

المرجانية،والثعابينالكوبرا،وتشمل(،الحرشفية)الأفاعي

(.)الإفريقيةوا!امبا(،)الهنديةالكريتوأفعى

تسببكماعنيفا،ألماأسسامةاالأفاعيلدغةوتسبب

الأفاعيلدغاتأما.الجرححولأضورمواالاحمرار

يتأثرولكنأقل،مبدئيألملإحداثفتميل،الحرشفية

.بالنعاسالملدوغيصمابقدكمابعد،فيماالتنفمه!

الثعابينأنواعأخطرتتضمنالتىالبحر،ثعابينوتنتمي

للدغاتهاأنكما،الحرشفيةللثعابين،العالمفيالسامة

ولدغات.خطورةأكثركانتوإنلغيرهامشابهةاثارا

عندمالكنر.الإنسانبهايحسلاعادةالبحر،ثعابين

!عالأوانفاتقدي!ضنالعنيفةأعراضهاتظهر

.المصابمساعدة

المفادالمصلكذلكويسمى.الثعبانلدغةمصل

هذاويقوم،الثعابينسمومضدعلاجأعظمايعتبر،للسم

فيالسمعلىكيميائيبشكلعكسيابالتأثيرالمصل

الذينأولئكفقطيستخدمهأنيجبأنهإلا.الجسم

السليمةغيرالجرعةأوالسىءفالاستخدامطبياعليهتدرلوا

.ضارةجانبيةآثارإلىتؤديأنالممكنمن

بتحولاتدلمرورالصدبةالموادبعضقابديةاللدوظ

منالمثالسبيلفعلىتنكسر.أندونالشكلفىعديدة

صغيرا،سلكالتصبحالنحاسمنقطهعةتصاغأنا!م!-ت

عنإلاالقرميدشكلتغييرأنالممكنم!كيسزأ!

.كسرهطريهت

الفلزاتمنالكثيرخواصأهممنواحدةأطدونةوا

ومن.والفضةوالنيكلوالحديدوالذهبالألومنيوما-

تطرقوأن،ممبائكإلىالفلزاتهذهتتحولأنالمم!ش

وأالصفائحشكللتأخذتسوىوأن،عديدةأش!صالآلتأخذ

منبدلأالطرققابليةمصطلحغالباويستخدم.احالأأا

طرقهاالممكنمنالتيالفلزاتخاصيةلوصف!أطد:نةا

الشيءهيالفلزاتوليست.رقيقةألواحإلىتتحولحتى

كلوليعستباللدونة،تتسمالتيالموادكلب!تمنالوحيد

مادة،المثالسبيلعلىفالصلصال.لدنةالمقابلفيالفلزات

التنجستنمادةفإنالمقابلوفي،لدنةوأممنها،معدنيةغير

اللدنة.غيرالفلزاتمنواحدةتعدأضقيةاغير

دمرتها)السابقة(تشيكوسدوفاكيافيقريةلديثسه

الحربخلالانتقاميعملفيالألمانيةيةالعس!أغواتا

النازية.للوحشيةرمزاوأصبحت،الثانيةالعالية

عامتشيكوسلوفاكياالألمانيةالجيوشاحتلت

رينهاردجرحأم!42عاممايووفي.أم939

جرحاالبلاد،منكبيرقسمعلىسعيطرالذيهيدريتش

لمساعدوالديتسهفيالمقيمينأنالنازيونادعىوقدمميتا.

الادعاء.ذلكيؤيددليلعلىيعثرلمولكن،قتلهعلى

لديتسهرجالجميعالنازيونقتلأم429يونيووفي

منالباقيأرسلواثمرجلا،ا08تقريباعددهمالبالغ

طفل،01و.امرأة002نحووعددهم،القريةسكان

جمئالأطفالفيهاقتلحيث،الاعتقالمعسكراتإلى

وبعد.القريةوهدمتالنساء،منوخمسونتقريبا،

سموهاجديدةقريةالحياةقيدعلىالباقونبنىالحرب

عاصمةبرأغمنبالقربالأصلياالموقعجوارلديتسه

الحالية.تشيكياجمهورية

أففلالمتعةبأناللذةمذهبيقول.هب!،اللذة

الأبيقوريونبنى،القديمةاليونانوفي.الحياةأطايب

هياللذةأنفكرةعلىالأخلاقيةفلسفتهموالقورينيون
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نأيرونكانواأبيقورأتباعأنإلاالأوحد،الحياةهدف

الجسد.لذةمنبدلآالعقللذةعنيبحثواأنيجبالناس

اللذةيتجنبأنيجبالعاقلالشخصأنيرونوكانوا

القائلونيعتقد،الحديثةالفلسفةوفي.الألميتبعهاالتي

متعتهمعنيبحثواألاالناسعلىيجبأنهاللذةبمذهب

انظر:.الناسمنعددلأكبرالمتعةعنولكنفقط،الفردية

المنفعة.مذهب

غنائيشاعرام(.869-191)8بيألنلر!،

المؤلفمعحنفذهماللذكر،امشحقاقاأع!الهوأكثر.أمريكي

مرةلاولتعارفاقدوكاناالمولد(،)نمساويلوويفريدريك

المومميقيةالملهاةفيالأكبرنجاحهماوحققا،ام429عام

الموسيقياتأيضاوأوجدام(،591)6الجميلةسيدتى

عربتكادهنأم(،)479بريجادون:الناجحة

الفيلموكذلكأم(،069)وكاملوتأم(،519)

بجائزةلرنرولوويفازام(.)589ججيالموسيقي

للنصالأكاديميةبجائزةأيضاوفازالعنوانلأغنيةالأكاديمية

السينمائى.

الحياةاعشقفيفايلكورت،المؤلفينمعلرنرتعاون

يمكنكصافيومفىفيلمفيلينوبيرتونام(،)489

كوكوفيبريفنوأندريهأم(،69)5دائماترىأن

الشعبيةالأغنياتإلىبالإضافةلرنر،كتبأم(.)969

تمثيلياتهمنللعديدالحوأر()كلماتأوالليبريتو،الحديثة

عامالأكاديميةبجائزةفاز.الراقصةالغنائيةالموسيقية

باريس.فيأمريكيمسرحيةلكتابتهام(،519)

.نيويوركمدينةفيلرنرولد

الكيسي.التليفانظر:.المخاطياللزاج

بإذابةعادةتصنعالقواملزجةسميكةمادةافىاق

ويستخدم.الأخرىاسموائلبعضأوالماء،فيالصمغ

الموادمنيعداللزاقفإنثمومنمعابممادتينللصقاللزاق

للحصولالحارالماءفىالصفالعربيإذابةويتم.اللاصقة

سلفاتإضافةحالةوفي.العربيالصمغلزاقعلى

للصقتصلحلاصقةمادةتتكون،المحلولإلىالألومنيوم

الباردالماءفيالدكسترينويذاب.الزجاجعلىالورق

الغراءويستخدمالبريد.طوالغفييستخدملزاقاويكون

.اللزاقلصنعأيضاوالجيلاتين

العربي.الصمغالغراء،أيضما:انظر

تقاومتجعلهاالموائعخصائصمنخصيصةا!و!جة

لجزيئاتالداخليللاحتكاكنتيجةتحدثوهى.التدفق

ذاتفالسوائل.بعضقبالةبعضهايتحركالتيالسائل

علىالممحفضةاللزوجةفالمائذو.التدفقتقاومتجعلهاالموائعلزوجة

!ع،الحاليةاللزوجةذيالمائعمنأكبربسرعةيتدفقاليسار،

اليمين.

تتدفقالسكر(،)دبصرالمولاسمثل،العاليةاللزوجة

مثلالمنخفضةاللزوجةذاتالسوائلمنأكثرببطء

الماء.

درجة،والغازات،السوائلذلكبمافي،الموائعولجميع

ذاتموأد،صلبةتبدوالتيالموادوبعض.اللزوجةمنمعينة

ودرجةالقار.ذلكومثالشديدببطءوتتدفقعاليةلزوجة

فعلى.الاستعمالاتمنالعديدفيجدامهمةاللزوجة

تشحيمفيكفاءتهالمحركزيتلزوجةتحدد،المثالمسبيل

السائلجزيئاتتداخلكانوكلما.السيارةمحركأجزأء

كانكلماوعموما،أكبر.لزوجةللسائلكان،قوةأكثر

وتحدد.أقوىالتداخلكانأكبر،الجزيءطولأوحجم

تتداخلحيق،جزيئاتهتداخلقوةالمائعحرارةدرجة

.الحرارةدرجةانخفضتكلماالمائأكثرفيالجزيئات

منأقللزوجةذاتتكونالساخنةالموائعفإنوهكذا،

بقوةتتداخلالغازجزيئاتولكن.الباردةالموائعلزوجة

منأبرلزوجةلهافإنلذلك.عاليةحرارةدرجةفيأكثر

.الباردةالغازاتلزوجة

البوليمراتإذابةهيسائللزوجةزيادةطرقوإحدى

الجزيئاتهذهوتصبح.فيه(طويلةجزيئية)سلاسل

جسيماتإضافةفإن،كذلك.التدفقفتقاوممتشابكة

اللزوجة.درجةمنأيضايزيدللمائعصلبة
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ا!اكحاتكأترا!اعصا،تاصمحموعةتححودصاللسان

شوءاتاحلوياسصحهوع!،محاطىعمتماء!ي!سسوه.محتلثة

.الحليماتكس!اصت!س!ااصيةزمحرومستديرة

زأسمنرالأنسار.اعندالأساسيثالتذرعضوالمحسالى

أطضغاعلىاطساعدة-!التذرعمليةإلىبالإضاهخة-مهماته

أصواتتش!ج!!فيمهمادورايؤديأنهكماأجلع،وا

.الكلمات

التيالعضلاتصتمجموعةمنأسلسانايش!صن

أبرزومنشيها.آأنوعيعنال!نسانيسمتطهيع

تسمىعضلةفيهايتح!آأنللإنسانيمكنالتيالعضلات

اتحاهاتفيأطساراوتنتشىهـعضا،ت.الهيكليةالعضلة

الداحليةحوالسصوأ،أسلاميا111مرتنشأوهي.عديدة

منالإنسانيمحنمماأصدغي!!،اوالعظم!!أصعفلىاللفك

!ما.مختلفةاتجاهاتفيالأماميلسانهطرفتحريك

ب!تدفعهو،أعمماداح!اطعاماتحريكمناللسانيتمكن

أطسانايعم!!ر.أقصئصغيرةش!ص!!علىتكويرهوالأممنان

وب!!بينهاالمتحلفأ!عامالقاياوإزالةالأسناناتنظيف!على

إلىالطعامبديخعالبيععمليةأتناءاللسانويقوم.الخدين

اللهاةعلىاطسانايضغطاجلعاعمليةفأثناء.أجلعوماداخ!!

الفمداخلالصعامافيمئتبعثرالفما،حانبيعلىويتمدد

أجلعوم.اإلىمباشرةويدفعه

سطحيتصف!كما،مخاطيغشاءاللسانيكسوو

بسببفخشنأحلوياأما.لالشعومةأحممفليااللم!لى

أسصحه.علىالمنتشرةأختوءاتا

منأصنافأربعةأضتوءاتاهذهضصولوجد

الطعمابينالتمييزعلىتعساعدنااشتيالذواقةأضتوءاتا

ويتميز.الذوقانظر:.والمر،والمالجع،والحامضالحلو،

كلحساسيتهافيتفوقلمسربحا!عةاللسانطرص

حاسة:انف!إ.الأخرىالجسمأعضاءمنماعداها

اللمس.

فالضفادع.الحيواناتمنأطعديدنافععضوأطساناو

وتستعم!!.الحشراتاصطيادةتستعملهأطمورالع!"
محط-!هـ

تفرزهالذيالرحيقلتلعقيلةأ!وأاأصسنتهاأنةأصاأأ!يوهـاا

والحيواناتوالكلابأغطهطاتستعم!صما.اضماتاتا

وأالماءتلعقفباللسان.عدةالأغراصأحشتهاأالأ!هـىا

عواطفها.أتفهربهوصراءححا،اتمفصلهو،احليب

.العلجوم؟الحيةالحرباء،:انضهـأيضا

وجوانبهاوضيقةعميقةبحريةذراعابيا!ن

ية.لجليدارنهااال!انتهاحصوقد،منخن!ضة

.الفيورد:يضاأنظرا

زرتاءوزهورمنقطةساقذووبرينباتالئورلسان

يبلغأنيمكنكبيرةسنبليةلورةعلىاشحيورتنمو.جذالة

البذورأنيعنيمما،الحولثنائينباتوهو.سم25طوأكا

العامفيإلامزهرةنباتاتلاتنتجمعينةسنةفيتغرساكتى

مرحلةفىالحمرةإلىضاربةاشهورتكونر.أخافيا

تتفتحعندماالأزرقاللونإلىتتحولأعنهاا،اكتحر

أحمرلونذاتبارزةأسعديةالثورأصممادولزهرة.بال!!ام!

الرمليةالمناطقفيراسعبشكلالثورأحسانوينمو.أرجواني

الشجيراتهذهوتوجدالبحر.قر!خصوصا،والجيرية

امعتوطنتأعنهاآ!ميا،وغربيأوروبافيمستوطنةصمباتات

أجة.الشماأمريحا

والحيريةاشمليةاطماطقفييمحوالثورلسان



111ةيرجز،لسبوس

الغذاء(؟والشراب)الطعامإفريقياانظر:.الحمللسان

الجش!.موز)الطهعام(بمفنزويلاواققاليد(،)العادات

الخطيب،ابنان!:.الخطيببنالدينلسان

الدين.لسان

اللغة3محاأبرمنيعددغويمعجمالعربلسان

بنمكرمبنمحمدالدينجمالألفهوقدوأشملها،العربية

جمالمنظور،ابنانظر:هـ.171عامالمتوفىمنظور

معجموهو،مادةألفثمابننحوالمعجمويضم.الدين

مؤلفهفيهيستشهدحيث،المادةبغزارةشسمموسوعي

وأبياتالشريفةالنبويةوالأحاديثالقرآنيةالاياتمنبكثير

قرابةمنظورابنبهالمششهدالذيالشعربلغوقدالشعر.

الشعريةالروايةعصوربينموزعة،بيتألفوثلاثيناثنين

وذلك،وعباسيوأمويوإسلاميومخضرمجاهليمن

والنحوييناللغويينآراءمنلالافالمؤلفروايةإلىإضافة

منلهماتوفرفيهجمعوقدوالآثار.الأخبارمنذلكوغير

كتبمنغيرهاوعلىعليهااطلعرئيسيةمعاجمخمسة

محمدمنصورلأبياللغةتهذيب:هيالمعاجموهذه،اللغة

إسماعيلبنعلىالحسنلأبيوالمحكم،الأزهريأحمدبن

وحاشية،للجوهريوالصحاح،الأندلسيسيدهابن

الأثير.لابن(لغوي)تفسيروالنهاية،بريلابنالصحماح

هوالعربلسانلمعجممنظورابنتأليفأسبابومن

الوضعوأساءواالجمعأحسنواإماسبقوهالذينأنوجدأنه

وقد.الجمعأساءواولكنهمالوضعأحسنواوإما،والترتيب

،والفصولالأبوابنظامعلىمعجمهمنظورابنرتب

لاخروفقاالهجاء،حروفمنحرفابابيعالبمحيث

وفقاحرفلكلفصلابابكلفىيوردثم.الكلمةجذر

عدةالعربسحانطبعوقد.الكلماتجذورلأوائل

حيث،المصريةالمعارفدارطبعةأفضعلهامنلعل،طبعات

أحمدمحمدهمالباحثينمنثلاثةالمعجمبتحقيققام

الشاذلي.محمدوهاشمالكبيرعلىاللهوعبداللهحعسب

أساسنظاموفقاللسانمداخلترتيبأعادواأنهماكما

وهو،للفيومىالمنيروالمصباحللزمخشريالبلاغة

الحديثة،العربيةاللغةمعاجممعظه!فيالمتبعالأسلوب

ان!:.أواخرهالاالجذورلاوائلتبعاالموادرتبتحيث

المعجم.

القصبة،الفواق؟الحلقانظر:المزمار.لسان

الهوائية.

منالمزماردساننبات.ئباتالمزمار،لسان

علاقةوتربطه،الحدائقفييزرع.البطاطسفصيلة

محملى.بملمسبتلاتهوتمتازبوقيةزهورلهالمزمارلساننبات

الأبيض.إلىالقانىالأحمرابينتتراوحعديدةألوانوللزهور

متعددةجذابةوألوانبوقيةزهورذومثلهاوهو.بالبطونية

والأرجوانىوالقرنفليالغامقالأحمربينهاومن

إلىالضاربوالقرنفليالبنيإلىالضاربوالبرتقالى

مخمليبلمعانبتلاتهاوتمتاز.والأبيضوالأصفرالصفرة

ولسان.أخرىوألوانصفراءخ!طتتخللهاماوغالبا

ارتفاعهيصل.عامكلبذرهوينبغيحولينباتالمزمار

الأزهارمنعددعلىيحقويساقوكلسم46إلى

ق!ته.على

جبليةيونانيةجزيرةلسبوسجزيرة6.!جزيرلسيوس،

ويسكنها2،كم154/2مساحتهاتغطي،إيجةبحرفي

اسمويطلقميتيليني،مدنهاوأكبر.نسمة01!4...

جزيرةاقتصمادويتركز.أحياناالجزيرةكاملعلىميتيليني

والعنبوزيتهالزيشونتنتجفهي.الزراعةعلىلسبوس

السياحةالأخرىألاقتصماديةنشاطاتهاوتتضمن.والتبغ

.الرخامواستخراجالصابونوصناعة

لسبوسجزيرةسكانإنمحليةأسطورةوتقول

الذي،أجاممنونالأسطوريأليونانيالمحاربمنينحدرون

يرجحالتيطروادةحربفيلسبوسجزيرةعلىاستولى

العديدوانتقلالميلاد.قبلعشرالثالثالقرنفيقامتأنها

القرنأواخربينالفترةفيلسبوسجزيرةإلىالأيوليينمن

جزيرةوكانتالميلاد.قبلالعاشرالقرنونهايةعشرالثائ

.مق006بينماالفترةفىرئيسياثقافيامركزالسبوس

موطنوكانت(.لليونانالذهبي)العصر.مق43وأ

منالجزيرةالعثمانيونوحكمسافو.انظر:سافو.الشاعر
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اليونانألحقتهاعندماأم،139عامإلىم4621عام

بأراضيها.

شديد.كبردالحسماتعرضرمنينتجحرحالصقدعلسعه

فيالثلجيةراتأبلواتتكونعندمااصقيعالسعةوتحدث

الجلد.أسف!الأنسجةافىقسوةأكثرأ،تحاوفيالجلد،

الأيدياالأنوااالاذداعلىعادةالصقيعلسعةوتؤثر

أطوناإلىأصقيعابلسعةالمصابةالمنصقةأتتحولوقد.والأقدام

وتشمل.االأ!أصلوناإلىاصبيعيةكيرا!أحوافىأوالأحمرا

والتنميلى.والوحزبالبردأسشعوراالمبكرةأعراضها

أررورةاباستعادةيكونأنيجبأصقيعالسعةوعلاج

الصقيعلسعةومسح.المصابةالأجزاءإلىوالدفءالدموية

الأنسجة.اويدمرالجلديزيلقدلأنهالثيحطر،أوبالجليد

درج!ناترماءفيسسرعةأ!هقيعاأصسعةتدفأانوالأسلم

أتحاسىاالأأءاويحدث.مئويةدرحة4وأ93ب!تحرارته

فياطصابيفااأنيجبر،الصريعةالتدفئةإعادةخلال

أختعاأآراداقليلا.اطصابااهـشءرشعيم،دافئةحجرة

فوت)أيالملواتتحذثفقد،سمرعةالصقيعلسعة

مضاعفاتعليهتظهرقدشفاؤهتمالديوالنسيجالخسئ!.

الحعر.واضطرابللبردالمتزايدةالحساسيةمثلالمدىطويلة

الأولية.الإسعافات،الأطرافتصقيع:أيضاانظر

حوأديويقطنهامدنها.وأكبرالبرتغالعاصمةلشيوئلأ

السكانتعداديبلغحيث،البرتغالسكانتعدادخمس

نسمة002.26002إلىويصل،نسمة726/718

وتةليسبوا.البرتغاليةلاللغةالمدينةواسمبضواحيها.

المحيطفيالنهريفرغحيثتاحو،نهرمصبعندصشبولة

قلبمنالغربإلىكما6حوافيبعدعلىاصلسىالأا

مركزهاوهى،الرئيسيةتغالإاموانئمنأحتمبونةر.المديه

أضتصافي.اوقتصاديوالااسسياسيا

نهرمصبعلىوتطل2كم84المدينةمحساحة:تببن

جسرويمتدأوروبا.فىالطبيعيةالمراشئأهماحد-تاحو

نهرفوقأم،130مسافةإلىأبريلمنوالعشرينالحاص

العالم.فيالمعلقةالجسورأطولأحدوهوتاحو،

المرفأتليمنبسطةممخفضةمنطقةلشبونةمدينة"قلب

لشبونةمتاجرمعظملهاوتوجدالبايزا،وتسمى،مباشرة

بهاوتوجد،جبليةطبيعةفذاتالدينةبقيةأما.الراقية

س!صية.رصناعيةرتجاريةمناصةأ

الأبطالوتماثيل،العامةبالميادينالمديمةوتزخر

جنباتها،علىالأشجارتصطفالمخيأضموارعشاأ!ومي!ت،ا

منازللشبونةسكانمعظمويقطن.الصغيرةواهتنزهات

منالعديدويرتاد.فاتحةألوانذاتسكنيةبناياتأو

التى،جورجساووقلعة،لمماوكارلوسأوبرادارالسياح

أولارابغ،بيروفىريتمثاليقروالميدادقلصولي.لش!ونة!يالحيويةا!لأستسطةضمرلروسيو،الاسمالحشهعورالرابعبيدرودونميدان

أضجارية.اوالمحالالمقاهيمنالعديديوحدحيتألتو،بايررتسمىكشمونة!يمسطقةفيالروسيوويقع.للرازيلإمبراطور
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السياحيةالمزاراتومن.البرتغالملوكيقطنهاكان

السادسالقرنأوائلفيبنيالذي،بيليمبرجالأخرى

أدفاسكوالبرتغاليللمستكشفتكريما،الميلاديعشر

لشبونةجامعةمنهاعديدةجامعاتلشبونةوفىجاما.

البرتغالمكتبةبالمدينةتوجدكما.التقنيةوالجامعة

القومية.

الخزفمنإنتاجهامنكبيرةكمياتالبرتغالتصدر

ميناءطريقعن،الطماطموصلصةوالسردينوالفلين

ترساناتأكبرمنواحدةالمدينةهذهفيوتوجد.لشبونة

أيضابالمدينةيوجدكماتاجو.نهرعلىأوروبافيالسفن

فىالاستثماريةوالمؤسساتالتأمينوشركاتالبنوكأهم

خطوطوشبكةدوليمطارالمدينةويخدم.البرتغال

لشبونةفيالعامةالمواصلاتولممائلومن.كبرىحديدية

مترووشبكةأضراماوعرباتالكهربائيةوالقطاراتالحافلات

.الأنفاق

والرومانوالقرطاجنيونالإغريقلشبونةامشعمروقد

لشبونةعلىالغربيونالقوطواستولى.القديمةالأزمنةفي

فتحهاثم،الميلاديالخامسالقرنفيالرومانأيديمن

الثقافةفيهاوازدهرت،م171هـ،39عامالمسلمون

أيديهمتحتوبقيت،العلممعاهدفيهاوفتحواوالتجارة

ألفونسوعليهااستولىحينام،471هـ،542عامحتى

والإنجليز.الألمانمنمرتزقةجنودبمساعدةالأول

أواخرفيللبرتغالالرسميةالعاصمةلشبونةصارت

عشرالخامسالقرنينوطوالالميلاديعشرالثالثالقرن

الرئيسيالمقرالمدينةوكانت.الميلاديينعشروالسادس

البرتغالإمبراطوريةأسسواالذينوالمغامرينللمستكشفين

وقعام،755عاموفي.الجنوبيةوأمريكاوآسياإفريقيافي

منأكثروقتل،لشبونةمدينةثلتيحواليدمرزلزال

المدينة.بناءأعيدوقد.شخص06).00

-1)939الثانيةالعالميةالحربأثناءلشبونةوكانت

كانتحيث،العالمىالسياسميالنشاطمركزأم(49ء

انقلابوقعأم،749أبريل25وفي.محايدةمدينة

حكمالذيالديكتاتوريبالنظامأطاحلشبونةفيعسكري

.أم269عاممنذالبرتغال

.القرصانانظر:البحر.لص

بعمدياتهميقومونكانوامجرمونالأدعئهاللصوص

إلىأم097منالفترةفيأستراليافيالريفيةالمقاطعاتفى

ساوثنيوفيلمميزر،بلاكهوأدغاللصوأول.أم009

كانتتاليةمشة011مدىوعلى.أم097عامويلز

وكان.مستمرةبصورةتحدثالأدغاللصوصهجمات

نشاطهموكانغفرنر،الأخوانهمالأدغاللصوصآخر

بأسترالياويلزساوثنيوفينيوإنجلاندإقليمفيعامةبصعفة

العادةفيال!دغاللصوصجرائموكانت.أم009عام

اسشواتوفي.والقتلالطرقوقطعالماشيةسرقةتشمل

وسرعانالبشر.لحمأكلعلىجرائمهماشتملتاللأولى

فيالشعبيالموروثمنجزءاالأدغا!لصوصأصبحما

.اليومحتىكذلكالوضعوظلأستراليا،

فيمهمادورأويؤدي،الفمفىينتجلزص!سائلاللعاب

علىويحتوي،اللونعديممائيمظهرذووهو.الطعامهضم

كيميائيا.الحموضةمنيحدقلوياأثراوينتجالخاط،بعض

الأدغاللصوص

بريدعربةيهاجمون

اللوحةهذه.صغيرة

الفنانرسمها

لبيان،حل.تي.إس

نيوفيالأدغاللصوصية

فيأسترالياويلز،ساوث

مثلوكانتأم.864

منتشرةالأحداثهده

.آنذاك



ال!يةأغاةا

اطساقياختأحدذا

اطسانحةا!تاتحماذا

كتأعد*:ااررعيةاحد*ا!حياعدد،اص!ا!أر.تا،تةتفررهاللعاب

وه!صدا،ا!عاماحل!1برطصاطعا!ا5.اروصيةاتختوالعدداللسالمجة

يساعدإشيمعلىأطعال!ايحتويحصدالمث.والملعاط!تىاعلىيساعد

اصشوول.االموادهص!اسدءعلى

تناوأ!ايتمااشتيالطهعامأنواعط!ويليراللعابيرطب

أيضايحافظثما،وبلعهأ!عامأمضئافيويساعد،بالفم

يؤترو.اسل!احةهاماعاملايعتبرالذيالفماترطيبعلى

يحتويحيثأضشوية،ااصعمةالأاعلىخاصةبصفةاللعاب

بسيصةموادإلىأسشوياتاليحوالذيالتيالين،إنزيمعلى

لعمليةالأولىالخطوةهوأضحوللاوهداأضوز.اطا-

أحمفصما.ا

والوجنتينالفمداخلأمخددامنأزواجثلاثةهناك"

ويسمى.اللعابتنتجالتيهىر،اللعاليةأحددسات!هـص

الأذبن،أمامويوجدان،النكفيةالغددأحدداهذهمنزه

تحتويوجدانالفكيةتحتالغددآحرزوخويسمى

تخطالغددهذهمنالثالثالزوجيوجدو.الأسف!!اأنحكا

إلىبالإضطفةهذا.اللسانيةتحتالغددويسمىأطسا-ا

للفم،الخاطىالغشاءفيتوحدصغيرةأخرىعددعدة

.اللعا!إنتاجفيتساعدو

المفخ.:ايضاالف!!

بشكليلعبونالماسانورغم.أضسليةاأجلىمننشا!أ

أيضايساهماللعبفإنأنفسهماعنيرفهواأ!يأساسى

مثلاالناسمنفكثير.والعقليةالجسدسةالصحةتأم!تشي

النزهةأو،السباحةطريقعنالبدنيةأطياقةاعلييحصلون

بتنميةيقوموناخرينأناساأن،كماا،قدام1علىسيرا

الألغاز.حلأو،المتقاطعةالكلماتبحل،أسذهنيةاقدراتهم

العامةالمجموعاتبإحدىكافةأطعباأنشطةترتمط"
-3الذهنيةالألعاب2-الحركيةالألعابا-أ:وهيأخلاثا

التمارينتحتهاتنضويالحركيةفالأأ!اب.الحسيةا!لأا!اب

الذهنيةوالألعاب.أطائرةاأحصةاأحبةوصانتزأ-ت،الحسمانية

شمائعةلعبةوهو،أصشطرنجحساأحقلية،ااجاتأ!عاامبدئياتتضض

مغ!طللع!،االخياص!الكتيرأتتصلصاعا!أفىيمتشركولىماكتيراالأطفال

.والإثارةلالمتعةيشعرهماممااللبصر،فيالكماروتقليدا!دمىا
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فيالمنمونجفلاعبا.اعقلياالسحتماطعلىدشتملالذهنيةالألعاب

لتقويمالعقليالتركيزفىقدراتهمايستخدمانمتلا،أعلاهالصورة

اللع!.واستراتيجيةالمحتملةالنقلاتمنكبيرعدد

فعالياتفتشمل،الحسيةالألعابأما.الذهنيةالألعابمن

الرياضية.الألعابلمشاهدةكالحضور،المشاهدة

نأالشخصفبإمكان.كثيرةأشكالآاللعبويتخذ

السلة.لكرةفريقإلىينضمأنأومنفردا،بالكرةيلعب

بقرارمكانأيوفيمسبقترتيبدوناللعبيجريوقد

للعب،مخصعصةساحاتفيأوواحد،شخصمن

والساحاتالترويحوغرفاللعبوساحاتالرمليةكالحفر

الرياضية.

والكبارالصغاربينالرياضيةالأنشطةبعضوتشيع

بمجموعاتخاصةتكونأخرىألعابوهناكالسواء.على

الأطفاليشتركماوكثيرا.معينةأعمارمنالأضعخاصمن

الدمىمعكاللعب،الخيالمنكثيراتتطلبألعابفي

بالبالغينالخاصةاللعبوأنشطة.اللبسفيالكباروتقليد

كالهواياتتنظيماوأكثر،ترويحيةصفةذاتعادة

الخشلفة.والألعابالرياضةوضروب

النفس،عنالتعبيرأشمكالمنشك!!للأطفالواللعب

الطفلويبدأ.الاجتماعيالنمومنمهماجانباويؤلف

كما،بالكلماتنفسهعنالتعبيريستطيعأنقبلىأطعببا

وأمزجتهمأفكارهمعناللعبأثناءالاطفاليعبر

ويتعلم.الاخرينالأشخاصأماموشخصمياتهمومشاكلهم

فييشاركونهمالذينأقرانهممعالتفاعلكيفيةالأطفال

علىتحثالتيالألعابفيالمشاركةأو،بالدمىاللعب

وعندما)الاستغماية(.والغميضةالمطاردةكلعبة،التعاون

واحد،كفريقللعملخاصةقدراتلديهمتنمويكبرون

الطائرةالكرةلعبةفي،الرياضيةالمسابقاتفيكالاشتراك

مثلا.

وقتخلالللاسترخاءوسيلةاللعبيعتبروللبالغين

منالتخفيفعلىاللعبويساعد.العملعناءمنالفراغ

اليومية.حياتهفيالإنسانلهيتعرضالذيوالتوترالضغط

المو!وعةفيصلةذاتمقالات

القدمكرةالحلقاترميالأوليمبيةالألعاب

الماءكرةالقرصرمىالرياضيةالألاب

الملكيةالمضر!كرةالحديديةالكرةرمىالقوىألعاب

الاعمةالكرةالمطرقةرمىالناريةالألعا!

اليدكرةالقصةروايةاللعبة،الإلكقرونية

المتقاطعةالكلماتالأطفالروضةالبلي

الأطفاللعبالسلامةالدمىبيت

اللعبةاحشوجاالبدنيةالتربية

الورقأحمةالطفلالترودح

المهنيةالمعالجةفريسبىالتنص

اللصميدانالسلةكرةلعبة،الجاكص

اللعبةنظريةاصشس!!اكرةالخذروف

الهوايةالطهائرةالكرةاسداماا

اليويوالقاعدةكرةالحدوةرمي

ال!طفاليلعب.ال!طفالبهايلهوأشياءالأطفاللعب

الكراتمثل:متشابهةبلعبأصمالعافىمكانكلفى

فيمهمدورللعبكانوقدوالألغاز.والمبارياتوالدمى

معالتسليةلهميقدمبعضهاإنإذ،القدممنذالأطفالحياة

فىتساعدأنويمكنواحد،آنفيالعالمبأحوالالمعرفة

لشكلوضعهاعلىالطفلتساعد!تعددةأشكالذاتالتكديسكتل

الكتلترتيبالأطفاليحب.مختلمةأشكالأمنهايجعلبحيتمتزن

تخيلاتهم.ححسبخلاقةيقةبص!إ
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داتاطعصاالأصنهاتايهوىحيت،اسسلةبلعشهاممه!حةطملة

الحركة.

اللعبتساعدهماوقد.الآخرينمعالتعايشالأطفالتعليم

وإتقانها.الخاصةالمهاراتبعضتعلمعلى

الختلفة.الأنواعمنالالافالأطفاللعبمصانعتنتج

اللعبمنمتطهورةأنماطإلى-الطفلةأو-الطف!طيحتاص!إذ

ويمكن.المودةالنموأطوارمعلتتناسبالتعقيد،متفاوق

:ثلاثرئيسيةمجموعاتفيالأطفاللعبتصنيف

بمرحلةخاصةلعب2الرصقبالأطفالخاصةلعبأ-

اطتأحرة.أ!فولةالمرحلةلعب3-.المبكرةالطفولة

المرحلةهذهلع!علىيعلب.الرضعالأطفاللعب

تصدرموسيقيةلعباتكونوقد.أ!اوةواأضعومةاالمبكرة

زياتوهي،الحركةذاتياتبامميعرفمماأوأصواتا،

فيتبدأأطعباوهذهالمهد.فوقمعلقةوتدورتلف!ملونة

الأطفاليصبحوعندما.والسمعالبصرحا!ستيتنشيط

أنفسهم،تلقاءم!بهاوالإمساكأطعبالمسعلىقادرين

البلاسعتيكومكعباتبالخشاخيشاللعببإمكانهميصير

المراياتساعدهمكما.حيواناتشكلعلىالمحشوةأسدمىوا

وعمدما.ملامحهمعلىالتعرففيللكسرالقابلةغير

ومهاراته.حبراتهملصوحتسفهتوا!م!11ممومعرتمموالأطفالذاكرة

الدهمية.ومهاراتهقدراتهتطويرعلىأطفلىاتساعد21لأاحعا!ححدد

التيالمتحركةأطعبميلاأكثريصبحون،المشييبدأون

فيهايتدافعونمرحلةذلكويعقب.الاتزانعلىتساعدهم

المتحركةالألواحأوالسياراتمنلعبفوقبأرجلهما

والكتبالبسيطةالألغازأذهانهموينشط.لعجلات

.المصورة

المشيالأطفالتحعلمبعدما.المبكرةالطفولةلعب

منالعالماكتشافإلىميلاأكثريصبحون،والجري

يحتاجوالسادسةالثانيةسنبينالفترةفيوحوأ!ما.

عضلاتلتنميةأجدنيااللعبمنالمزيدإلىالأطفالا

مكعباتمثلبلعباللعبويساعد.والرجلينالذراعين

.العضلاتهذهتقويةفيالبساء

للأبنيةالممغيرةالبلا!متيكيةبالنماذجأطعباويمش!أ

الأطفالملكاتالبشريةالدمىمنوملحقاتهاالحقلية

ملكاتهماللعبمنأخرىأنواعتنميكما.أضخيليةا

والمطالعة،والحديثالعدعلىقدراتهمتحفزإذ،الفكرية

المناضدعلىوالانكباب،الوقتإدراكعلىوتعودهم

نماذجعلىاللعبمنالنوعهذاويشتمل.للعم!!والمكاتب
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الهاتف،وأجهزةالهجاء،وحروفللأرقامالبلاستيكمن

ألعابوتشجعهم.المعلقةوالسبورات،المصورةوالحكايات

ماتنمووكثيرأتركيبها.وإعادةتفكيكهاعلىالألغاز

منالمرحلةهذهفيالأطفاللدىوالاهتمامالعطفمشاعر

.الحيواناتصأوالأشسخابدمىاللعبخلال

فياللعبتشكل.المتأخرةالطفولةمرحلةلعب

21إلىسنواتستمنالممتدة،المتأخرةالطفولةمرحلة

والانقياداللعبفىالانهماكلنزعتيمكملاعنصراسنة،

شخصياتتقمصإلىالأطفاليجنحإذ،الجامعللخيال

الأطفالكراسيفيالدمىفيضعون،وأمهاتهمابائهم

قدأو.المحاكاةسبيلعلىبهاويدفعون،المتحركة

قواريرمنإطعامهايصطعونأو،الأسرةفييضجعونها

باللعبكذلكالأطفالويستمتع.الخاصةالرضاعة

والجنود)الروبوت(الاليالإنسانكنماذجالمتحركة

الأطفاليبدأقدالسنواتهذهوخلالالفضاء.ومخلوقات

الرسموطباشيروالألوأنالصلصالاستعمالتعلمفى

الذهنية-الألعابأنكما.الفنيةملكاتهمنموعند،الملون

قدراتتنميالحاسوبوألعاب-ومثيلاتهاكالشطرنج

هذهمنكثيرأثناءالأطفالعلىولمجحتم.العقليةالطفل

يتوقعوأوأن،للعبالخاصةخططهميصممواأنالألعاب

.تحركاتمنمنافسوهمبهسيقومما

مرحلةنهايةقرب-وبناتبنون-الأطفالويستمتع

بأطقمواللعب،والسفنالسيارأتنماذجببناءالطفولة

فيتنميهوأياتوهيوغيرها،التطريزكأطقم،الهوايات

ذووالأطفاليقضىوقد.والمثابرةالنظامفضيلتيالأطفال

الكيمياءباطقماللعبفيالطوالالساعاتالعلميةالميول

سنواتحتىتلازمهمقدنشاطاتوهي،الطيةوالمجاهر

النضج.

منذباللعباللهوعلىالأطفالدرج.تاريخيةنبذة

بالكراتاللعبإفريقياأطفالعرففقد.السنينآلاف

يسحبونهااللعبمنأخرىوأنواعالحيواناتودمى

لعبااتخذوافقد،القديمةورومااليونانأطفالأما.خلفهم

.والدواماتبالأطوأقلعبواكمااليد،وعرباتالزوارقمن

منالمصنوعةبالدمىالعربجزيرةفيالأطفالولعب

وشهدتالعصور،أقدممنذالقماشوقصاصاتالقش

البلىلعبةعلىإقبالأ،الوسطىعصورهاخلالأوروبا،

المتحركةوالدمىوالخشاخيش،،الصلصالمنالمصنوع

.جوز(ل!رأ)ا

بصنعيقومونالحرفيونأووالأمهاتألاباءوكان

التاسحالقرنوبحلول.المصائالكبيرةتطورقبلاللعب

بجانبمصنعةبلعبيلعبونالأطفالكانالميلاديعشر

.البلدانمنكثيرفيالمنزليةلعبهم

تمكنهاتشريعاتعديدةبلادفىالحكوماتوسنت

لاحتوائها،اللعبمنالضارةالأنواعتحريمأومصادرةمن

يمكن،مفككةأجزاءعلىتحتويالتيأو،سامةموادعلى

مدببةبروزاتأوحوافتتضمنالتيأو،الطفليبتلعهاأن

محمية.غير

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

فريسبيمموذج،الحديديةالسكةالرياضيةالألعاب

اللعبالسلامةاللعبة،الإلكترونية

للعبةامموذج،لسيارةالبليا

الترلجلوحالشونجالدمىبيت

المشكالنموذج،لصاروخالترويحا

اللعبميداننموذج،الطهائرةالخذروف

الهوايةالورقيةالطائرةالأطفالروضة

اليويولطفلانموذج،السفينة

معينة.لقواعدطبقاتجرىبدنيةأوذهنيةمسابقةاللعية

.الألعاببممارسةالناساستمتعالتاريخقبلماأزمنةفمنذ

جانبإلىوالاسترخاءوالتحديالإثارةالألعابوتوفر

منكلبينمنتشرةالأهدافألعابمنلعبةالمريشةالصغيرةالسهام

وهي.اللعمةهذهالفرقأوالأفراديمارسوقد.والشبا!الأطفال

بدقة.المريشةالسهامقذففيبارعةمهارةتتطل!
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علىأطعباممارسةتساعدقدذلكعلىوعلاوة.المتعة

والاجتماعية.والجسمانيةالعقليةالمهاراتتنمية

الفرقي!صنولا،أسدليةاالرياضاتالأأمحاباوتشبه

لوجهالأأ!اباالناكرويمارلر.الدوامعلىواضحابينهما

الأأ!ابدامعفمأتعدر.والمترويحأضسليةاأج!!منعام

ظروفتحددوقد.منظمةجسمانيةنشاطأوجهالرياضية

وألعبةفييشتركونسوفالأفرادكانإذامااللعب

إذالعبةتعد،أ!المثاممبيلعلىالطاولةفتنص.بدنيةرياضة

فيمباراةكطأ!بتإذاأما.خلويةعائليةنزهةأثناءلعبتما

أعبةأغفأ!ئصلةأر.بدنيةرياضةفتعدقوميةرياضيةدورة

أحصي!صتاضسابقاتمثلالرياضيةالأحداثبعضعلى

أغدم.اوكرةالسلةوكرة

الأأعابابعفرفهساك.الأأحابافىهائ!!تنوعويوجد

نأيم!ش:الىأطعصابورقتلعبانتيالصبرلعبةمثل

تحتاجالأأ!ا!امعفمأفإدذأ!ىومعواحد.شخصيؤديها

منفئاتستالمقالهذاويناقضأكثر.أولاعبينإلى

الرقائقألعاب2-الطاولةألعابأ-:أضقليديةاالألعاب

الصورةألعاب5-اللعبورقألعاب4-الهدفألعاب3-

وقد.الجامحالخيالوألعابالحربألعاب6-والكلمة

القرنمنالسبعينياتفىبدأتالتيالألعاباكتسبت

الإلكترونية،الألعابتسمىوالتي،الميلاديالعشرين

هذهعنمعلوماتعلىوللحصول.عظيمةشععبية

اللعبة.،الإلكترونيةانو:.الألعاب

ضمنشدخللاالتىالأطفالاألعابمنال!ضيروهناك

أطمساأحبةمما،أحابالأهذهمنكثيروتمثل.محددةفئة

أخرىأ!ابأوتعتمدبدنيا.تحدياالقائد،واتبعواوالتماثيل

،الحادةالحواسعلى،يقولالمدرلرأوالأعمىنصيرمثل

السريعة.الفعلوردود

يطلهتصغيرةأشياءلتحريكلعبهايتم.الطاولةألعاب

تتخذوقد.لذلكخصيصامعدةطاولةعبرالقطععليها

ولتحددوظائفهالتوضحمختلفةوألواناأشكالاالقطع

ألعابمسابقاتوفى.حوزتهمفيتكونالذيناللاعبين

السهمبتدويرأونرد،بالقاءالقطعةحركةتتقررالطاولة

الذيأضمحصاويفوز.اللعبأوراقأحدبالتقاطأوالدائر،

مسابقاتبعضتعتمدوأرلأ.معيمتمكانإلىقطعتهتصل

الأصلذاتالبرجيسشلعبة.الحظعلىكليةالطاولةألعاب

آلافقبلالناسلعبهاطاولةلعبةفيمسابقةالهندي

السنين.

)الطاولة(النردأحبةمثل،أ!اولةاألعاببعضوتحتاج

والشطرنجالداماأما.والمهارةالحظإلىالا!متحواذولعبة

التياخشرقيةالمهارةلعبةوتعد.المهارةعلىكليةفيعتمدان

الناسزالماالتىالألعابأقدممنواحدةالجوتسمى

آلافثلاثةعلىيزيدمامنذاللعبةهذهنشأتوقديلعمونئا.

ويكمنويجي،تسمىكانتحيث،الصينكطمضتعاء

وأرضه.الخصمقطععلىالاستيلاءفىاللعبةهدههدث

مصنوعةرقا!تالالعابهذهتسثتخدم.الرقائقألعاب

البلاستيك.أوالحجرأوأمحظمااأرالعاجأوالخشبمن

قطعباسعتخدامالرقائقألعابمنالعديدالناسيلعبو

اللعبورقلعبةتشبهصينيةأحبةوالمهجوجأ!دومينو.ا

الرقائقباستخداميلعبونهاالناسأنإلآ،الرومياطسماة

الرقائقألعاببعضالناسيلعبو.أصلع!اأوراتمربدالأ

على)سكرابل(،المشوشةالكتابةفلعبة.أ!اولاتاعلى

حيث،والطاولةالرقائقفيهاتستخدمأ!بة،المثال

تحملرقائقمنكلماتبتكويناللاعبونشيهايقوم

أ!جائية.االأحرفا

م!،.هدفنحوأشياءقذفتتضمن.الهدفألعاب

.الهدفألعابمنلعبةالمرلشةأ!همغيرةاالسهامأ!بةتعدر

باستخدامالهدفألعابمنالعديدالأطفالويلعب

إلىالبليأوالرخاميةكرياتهميسددونحيث،كرئات

وفي.أخرىأهدافإلىأو،بالخصمالخاصةالبليكريات

يحاولكأساالهدفي!ضنوالكأسالأقراصالعبة

تسمىصغيرةبلاستيكيةأقراصلقذفإصابتهالإعبونا

يرميالتيالألعابمنالفرسحذوةقذفولعبة.شذرات

.الأرضفىمثبتةأوتادنحوأغرسابحذوةالمرعبافيها

ألفمناكثرمنذأضهاسايلعبها.اللعبورقألعاب

وتصنف.اللعبأوراقمنأ!الأش!صاامئات:توجدعاء.

مجموعاتفىببعضهاأعلاقةاذاتأطعبا:رق%أصعا!

هىشععبيةاللعبورقعائلاتوأعظم.عائلاتتسمى

ورقألعابوبعض.والبينوكالوالروميأجوكرواالبريدج

منالعديدالناسيلعبكماخاص،بضكلمطبوعةاللعب

التيالمصورةاللعبورقمنمجموعةبامشخدامالألعاب

الىصيئ.اوجوهذاتاللعبأوراقمنالعديدعلىتشتمل

خيالآالألعابهذهتتطلب.واليهلمةالصورةألعاب

ألعابمنسؤالأالعشرينلعبةوتعد.لفظيةومهارات

معينموضوعتعريفأسلاعبونايحاولحيث،الكلمة

وأنعمكلمةباستخدامعليهاالإجابةيم!شأسئلةبتوجيه

يعرفواأنالتخمينيةالتمثيلياتفياللاعبينعلىويجبلا.

صامتا.تمثيلاآخرلاعببتمثيلهايقومجملةأركلمة

ألعابهى.الجامحالخيالوألعابالحربألعاب

ويقوم.والخيالالوقتمنكبيراقدراتتطلبمعقدة

ميادينتشكيلبإعادةالحربألعاببعضفياللاعبون

العملياتوإدارةوضئالخططويحاوأ!ن،الشهيرةالحرب

التاريخ.فيالمشهورونالضباطمافعلهيناظربشكلالحربية

خياليةحروبعلىالأخرىالحربألعاببعضوتقوم
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طاولاتعلىالحربألعاباللاعبونويؤدي.مستقبلية

يبتكرهاالتيأوشرأؤهايمكنالتيالخرائطأوالألعاب

علىالالعابهذهمنالكثيرويعتمد.أنفسهماللاعبون

التاريخية.بالدقةوشسم،التفاصيلأدق

فيشعبيةلعبةوالتنيناتالمحصنةالأبراجلعبةوتعد

الجامح،الخيالألعابمنوهىوأوروبا.الأقمىالشرق

خيالية،محصنةأبراجعبراللاعبونيتحركحيث

ما.كنزعلىالاستيلاءويحاولون،غريبةوحوشاويحاربون

للأبراجخريطةباستخداماللعبةهذهاللاعبونويلعب

ولا،ألمحصنةالأبراجحاكمحوزةفىتكون،المحصنة

الخرائطهذهشراءويمكن.الخريطةبرؤيةللاعبينيسمح

بتصميمها.آخرونلاعبونيقومأوجاهزة

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

فريسبيالحدوةرميالرياضيةالألعاب

المتقاطعةالكلماتالسلامةاللعسة،الالكترونية

اللع!نموذج،لسيارةاالبلى

الورقلعبةالشوجالدمىبيت

لعبة،المهجوغنموذجالصاروح،البدنيةالتربية

اللعبميداننموذج،الطائرةالترويح

اللعمةنظريةالورقيةالطائرةلعبةالجاكمي!،

يةلهواالعبة،الطاولةالخذروف

اليويولطفلاماالدا

ومينولدا

الحاسوب،اللعبةالإدكترونية،أنظر:الفيديو.لعبة

(.الحاسوب)أهمية

،المهارةأوالصدفةعلىتعتمددعبةالور!لعية

مستطلةرقيقةقطعفيهاوتستخدمالشدةأيفئاوتسمى

.ورسوماتأشكالمنهابكل،المقوىالورقمنالشكل

فىويشترك.اللعببأوراقالألعابمئاتأداءالممكنومن

فلعبة.اللعبةلنوعوفقااللاعبينمنمختلفةأعداداللعب

لشخصين.والكازيوواحد،شخصبهايلهوالصبر

وتحتاج،أشخاصأربعةالوستأوالبينوكالفيويشترك

البوكرأما.وستةلاعبينبينيتراوحعددإلىالكانستالعبة

.أشخاصعشرةإلىفيهاالمشتركينعدديصلفقد

الرومي،مثلاللاعبونيفضلهاأخرىلعباتوهنالك

رد،يفهندفاو،وبلاكجاك،تلسكاواوالبوكر،،لكونةوا

الخاصةوقوانينهانظمهالعبةولكل.والبيكيتدوجورد

بها.

ورقة،52اللعبورقمجموعةتحوي.اللعبأوراق

ورقة.31منظومةولكل،منظوماتأردغإلىمقسمة

البستونيهماأسود،لونالمجموعةمنولمنظومتين

.الميلاديعشرالتاسعالقرنمنلع!ورقتيالعلويتانالصورتانتوضح

شكلفيهنديةلعبورقةتوضح(،اليمينحهةم!)العلياالصورة

أمريكيةلعبورقةتوضحاليسارجهةمنالعلياوالصورة،قرص

ألمانيةلعبورقةاليمينجهةمنالسفلىوتوضح.كدعوةتستحدم

ورقةاليسار،جهةم!السفلىوالصورة،.المطلىالحريرمنمصنوعة

الصورتينتاريخويرحع.الكبةمللثصورةعليهافرلسيةلعب

.الميلاديعشرالثامنالقرنإلىالاخيرتين

.والديناريالكبةهماأحمر،لونودلبقيةوالإسباقي،

أشكالعليهامطبوعأوراق01منظومةكلوتشمل

كلوتشمل.وعشرة)الآس(وأحدبينعددها!راوح

أشكالتشبهرسوماتعليهاأوراقثلاثأيضامنظومة

الملك.وا!للكةوالولدوهيالملكيالبلاطومميداترجال

العصرملكاتأوملوكالرسوماتهذهتمثلولا

الصورةلتبرزالوسطىالقرونفيظهرتولعلهاالحاضر،

فيالعلياالرتبةالاسويمثل.الوقتذلكفيللملوكالعامة

اللعباتبعضفيأما.البريدجفيكمااللعباتمعظم

رتبة.أعلىالملكويمثل،أالعددالاسفيمثل،الأخرى

ويمارسها،اسمعوديةفىالشائعةالألعابمن.البلوت

لاعبين،أربعةيلعبها،جماعيةلعبةوهيالجمهور.بعض

ضديلعبفريقوكلفريقا،يشكلانمنهماثنينكل

الآخر.
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منويتكون)كرت(،ورقة32اللعبورقمجموع

كلرنهت(،ومفردهارنوق)وتسمىمجموعات4

وهي:أرقام4وصور4منتتألف،ورقات8مجموعة

والتسعةوالعشرةوالولدوالبنت)الباشا(والشيبةالإكة

مثلاسملهاأش!صالمجموعةوكل.والسبعةوالثمانية

عليهويطلقوالشوكت)الكبة(الهاسعليهويطلقاللال

الكلفسعليهويطلقوالضيرية)الديناري(الدايمون

ولونالإسباتى(.)1السبيتعليهويطلقوالكالة)البستوني(

مجموعتىا!نأماأحمر،،أطلاأ!واالشوكتمجموعتى

فأسود.،والشيريةالكالة

وأأطعبةاوتشهىصفر.فريقكلورصيداللعبيبدأ

تساوياواذا.151علىالآخرقبلفريقتحصلإذاالقهوة

فاصلة.)دورة(لفةمنفلابدالعددفي

الحكم-،الأولى:رئيسيتينبطريقتينالبلوتيلعب

مجملهويخضئفىولعبا،تداولأوأكثرمرونةأكثروهو

والملاحظة،اللعبتصريفوحسن،وورقهالحكملقوة

البلوت،سلطانوهو-الصنفهىالثانيةأما.الدقيقة

ملاحظة،قوةمع،بديهةوسرعةتفكيرإلىويحتاج

جهةمنالمباغتةعنصرعلىيعتمدكما،ورقوتصريف

.أخرىجهةمنوالبلف

اثنينكلأشحاص،أربعةمنالبلوتفريقايتكون

أختياريجريأطعبابدايةرفى.رفيقينيسميانمتقابلين

القرعة،بوساطةبتوزئالورقيقومسوفالذياللاعب

الورقبخلطالأربعةمنلاعبيتطوعبأنتتموالقرعة

والذي،لاعبلكلمكشوفةورقةيوزعثم)نحبصه(

بمهمةيقومولدكرتأولعلىالحصولحظهمنيكون

ويعطي3يمينهعلىالذيباللاعبيبدأحيثالتوزلما

لكلكرتينثم،الأولىالدورةفيد!عبلكلكروت

ويبدأواحدةورقةيكشفثم،الثانيةالدورةفيلاعب

المشترييحددأنومعناه)الحراج(للشراءالمزاودةعليها

الشراءلهيحقمنوأولصنا.وإماحكماإماأطعب،انوعية

يليهالذيثم،الورقيوزخمنيمينعلىالذياللاعبهو

كروت3،الباقىالورقتوزيعالموزعيواصلثموهكذا.

ويسمى!رتينيأخذفإنهالمشتريعداما-لاعبلكل

لاعب8كليدفييكونوبذا.المكشوفالكرت

منأيورقإلىينظرأنلاعبلأييجوزولا.ورقات

الآخرين.الثلاثةاللاعبين

ممنالحاضرونيشكلومجاشس،فيالبلوتيلعب

حوليلتفمنفمنهم،كبيرةأعدادأالبلوتيلعبون

دورهينتظرمنومنهم،اللعبمجرياتلمشاهدةاللاعبين

لاعبانمحلهماويدخلالمهزوماناللاعبانينسحبأنبعد

لاوعادة،بالانسحاباللع!أنالجلسةفيويعلن.آخران

مجموعةأي-واحدةورقبدستةإلاوالسهرةالجلسةتحلو

.والانسحاباللعبتتعاقب-واحدة

كل،أنواع4البلوتورقإنحيث.الحكمحساب

3فتكون،ورقات8منيتكونرنقوكلرنقيسمىنوع

يأمنورقةكلأنبمعنىحساباتها،فيمتساويةرلوق

حكما،أصبحالذيالرنقيبقى.الأخرىتساويرنق

العستوتتساوى،غيرهعنمنهورق!تحساب!يختلف

مثلا:.الرنوقبقيةمعورقات

ورقةكلحسابفيصبح.شيريةااشترىزيد

أخاكط:كا

بنطا02الوأرر

بنطا41التسعة

بنطا11ال!كة

أبناط01العشرة

أبناط4الشيبة

أبناط3البنت

بنطا26المجموع

الثلاثةالرنوقمنرنقكلحسابيكونبينما

كالتالي:

بنطا62الحكمرنق

بنطا0309ك!3الأخرىالرنوت

أبناط01الأخيرةامحشرةا

بنالا261المجموع

أبناطعشرةكللأنالعددفي16يساويماأي

مجموعنصفيحرزأنالمشتريوعلىواحدأتحسب

وأ81علىيحص!أنأي،أدنىكحدالحكمرصيد

أكثر.

عنهالصنفيكليةالحسابيختلف.الصنحساب

العدد.فيمتساويةالأربعةالرنوقفجميع.الحكمفى

بنطا11الإكة

أبناط01العشرة

أبناط4أصشيبةا

أبناط3البنت

بنطان2الولد

بنطا03المجموع

يلي:كمايكونالصنفحسابإذن

بنطا021-03*رنوق4

أبناط01-أخيرةعشرة

بنطا031-المجموع

العدد.في13يساويماأي

تضاعفت.أعدادهفإنالبلوتسيدهوالصنولأن

أكثر،أوواحدةإضافةمعأوصافياكانسواءعددف!شل
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ماأيبنطا،026-2*013لي!سبحأيضا،يتضاعف

واحدا.يساويبنطكللانأحدد،افى26يساوي

الصن،قيمةمجموعنصفيحرزأنالمشتريوعلى

العددفي13-بنطا013علىيحصلأنعليهأي

فأكثر.

علىيمارسهأنللشخصلابدالبلوتلعبلإجادة

يتموأنومسمياتهوخططهتفاصيلهكلليملماللإيعة

حتىمتلاحقةكثيرةتمارينويتمرن،خبيرةأيدعلىتدريبه

الاصطلاحاتسفهموحتىاللعبمتعةإلىيصل

وحسنالورقمعالتجاوبوكيفيةاللعبةفىالمستعملة

تصريفه.

قدالورقلعبةتكونأنالمحتملمن.تماريخيةنبذة

.الميلاديالتاسعالقرنفىهندومشانأوالصينفىنشأت

ظهرتولكنهاأوروبا،إلىاللعبةانتقلتكيفيعرفولا

وبعد.الميلاديعشرالثالثالقرنأواخربحلولإيطاليافي

وقدوأسبانيا.وفرنساألمانيافىاللعبةانتشرتبقليلذلك

السادسالقرنفيبفرنساالأربعالمنظوماتفكرةنشأت

.الميلاديعشر

منظومةمنتطورتقدالإسباتىمنظومةوكانت

شجرةورقةشكلمنشكلهااستمدتترفلسميت

القرنفل.

الآنتسمىالتىالبيكيتمنظومةشمكلوبني

الثالثةالمنظومةوكانتالرمقسنشكلعلىبالبستوني،

الانوتسمىقلبمعناهافرنسيةبكلمةإليهايشار

المعنى.نفسلهابكلمةبالإنجليزية

معناهافرنسيةبكلمةتسمىالرابعةالمنظومةوكانت

دياموندكلمةإلىبالإنجليزيةتغيرالاسمولكنمصبع

.الماسأيالدياموند،يشبهالشكللأن)ديناري(

لعبة.،البينوكال،البريدج:أيضانظرا

-ا097اهـ،ا-02247)5محمد،لعبونابن

منطقتيفيالعاميةشعراءأبرزمنيعدشماعرام(.831

بلدةفى،الأقوالأرجحعلىولد،.العربىوالخليجنجد

إثربالكويتوتوفيالرياضمنالشرقىالشمالإلىثادق

لها.الطاعونوباءاجتيا!

هناونعتمد،لعبونابنحياةروايةفيالمصادراختلفت

تعلملعبونابنأننعلمهذهفمنأوثقها.منواحدةعلى

فيوالدهمنزلفيالكريمالقرآنوحفظوالكتابةالقراءة

عالمالعبونبنحمدالشيخوالدهكانحيثثادقبلدة

منعشرةالسابعةفيوهوبلدتهتركثمومؤرخا.باحثا

بلدةإلى-قيلكماالعشقفىوقوعهبعد-مهاجراعمره

الكويتإلىالمنطقةتلكمنليخرج،العراقجنوبالزبير

أولابلدتهمنخرجأنهوقيلالزبير.حكاممعمشكلةبعد

التيالمجتمعاتوكانتالزبير.إلىذهبثمالبحرينإلى

نعسبصلةبهمتربطهممنالغالبفىبهاللامتزاجيذهب

أصلا.نجدمنلكونهممعرفةأو

فيالنبطبشعراءالمعروفينالشعراءأشهرمنلعبونابن

رقيقوشعرهالنبطى(.)الشعرالشعرانظر:،العربيةالجزيرة

متعددأنهكما،الأسلوبيةالناحيةمنالتهذيبشديد

المعروفةالشعرأغراضمختلفطرقفقد،الاهتمامات

وتميزهشهرتهلكن.والوصفوالهجاءكالمديح،آنذاك

هيامهعنيعبرشعرهفأكثر،الغزلميدانفيجاءت

فىوهو"مى".يسميهافتاةسيمالاالجميلاتبالفتيات

فيأنكما،ولغتهاستعاراتهفيمبدعخاصةالغزليشعره

معاصريهمنكثيرعلىتفوقهإلىيشيرماعامةشعره

العربيوبالشعرالكريمبالقرآنالاستشهادكثيرفهو،بالتعلم

بالقراناستشهادهأمثلةومن.الختلفةعصورهفيالفصيح

الرعد:واصفاقوله

صفوقهفيالملكزجرنداتسمع

بالساقالساقوالتفتالقضىقفمى

فيقولهأمثلتهفمنالفصيحالعربيالشعراستحضارأما

فلسفية:رؤية

رفميعوأنابينهمفمحكتي

الوداعيومبكيتيسوتما

التىالشهيرةقصيدتهمنالأخيرالبيتهذافيوهو

مطلعها:

الرفيعبالصوتصيحتياعلي

القناعتذبينلايامره

:يقولالمعريالعلاءلأبىمعروفابيتايستعيد

فأالموتساعةفيحزناإن

الميلادساعةفيسرور!اف

الإيقاعفيبتنويعهلعبونابناشتهرذلكإلىبالإضافة

تعرفالشعبيالغناءإلىأحانأمنأضافهوبما،الشعري

منشداكانأنهعلىتدلوهياللعبونية،بالألحانالآنحتى

شاعرا.كانمابقدرمغنياأو

اختلافبهقصدقديمااستخدمتعبيرالعربلغات

فىويدخل.الألفاظبعضنطقفيوتباينها،القبائلألسنة

والإمالة.الفتححركاتفىالاختلاف،النوعهذا

والتفخيم،والتحقيقوالتسهيل،والإدغاموالإظهار

للعربيةكان.اللهجاتباختلافيعرفماأو،والترقيق

هناككانت.وظيفىمستوىمنأكثرالإسلامقبلالقديمة

دارفيوالحواروالخطابةالشعرلغةوهي،المشتركهاللغة

وهى،العربأسواقفيتعقدالتيوالمفاخرات،الندوة
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وهناك.احربيةاالقبائللغاتخصائصمنالمصطفاةاللغة

منقربهابمدىفصاحتهاتتفاوتكانتالتيالقبائللغات

اللغةعنالاحتلا!لعف!وتختلف،!ةالمشتراللغة

ودلالاتالأصواتافيالاختلافهذاوتحمث!!.أعصحىا

الصرفيةالقضاياوبعضرالحروفوا!شخدامالمفردات

مثلفيياءالجيمتنطقأنالأصواتفمثال.والنحوية

دلالاتاختالأفا!ومثا،شيرةتنطقكانتحيثشجرة

ومثال،صعصعةبنعامربلعةالممتلئأيالمسجورالمفردة

هذيلعندجرحرفمتىا!متخدامالحروثاستخدام

قوأعماأ!هرشيةاأومثا،حصمهصت-!سمهمتىمن:بمعنى

الأسماءاالأاهـشاالتزامأضحويةاا!ومثا،مبيعفيمبيوع

مررت،أباكرأيت،أباكجاءالقصر:لغةعلىالحمعسة

.بأباك

أغصاحةامستوياتمنمستوىأعلىممثلاالقرآنوجاء

وقرئ،كافشافكلهاأحرفبسبعةنزللأنهوالإعجاز

.العربلغاتمثلتمتواترةبقراءات

الجغرافيموقعهالأهميةبالانتشارقريشلغةوحطت

التاريخي.دورهاووالثقافيالتجاريونشاطها

تعبربمسمياتعرشتفقد،الأخرىاالقبائللغاتأما

ذلك:منشيها،الصوتيالتغيرسماتعن

يعلمف!ظمة،أطضارعةافحروكسرهىوبهراء.تلتلة

الياء.ب!صسريعلمتنطق

ومضررليعةإلىوتنسب.والكسكسةالكشكشة

تنطهقكتابكسينا:أوشيناالمؤنثةكافقلبوهيوبكر،

كتابص.أوكتابش

:يقولونأمصلقاشيناال!صافأ!إلداوهي.اليمنشنشنة

لبيش.أطهمالبيم!:لبيكاللهمالبيكفي

وبهاأم،أضعريفاالقلبوهىحمير.طمطمانية

فيالصيامالبرمناليسيقولالذيالشريفالحديثروي

امصيامامبرمناليسهكذا:الحديثهذاينطقالسفر(.

امسفر(.في

جيما،اطشددةأجاءاقلبوهىقفاعة.عجعجة

العشج.تنطقفالعشى

جاورهم.منروأسدوقيستميمافيوهي.العنعنة

الهمزةفيعامةيجعلهاوالسيوطي.عنأننطقوهي

سعل.تنطقسألأطعاصرةااللهجاتوفيبها.المبدوء

ا!ل!ل!ؤ!فهمل!ب!لو!.قضاعةغمغمة

.اللأصوات

القراءاتوشعتىحتىنطقوهي.هذيلفحفحة

حين.عتى

الوقف.فيالكلماتأواخرقطعوهي.طيءقطعة

الحكم.ألايا:يريدودالحكا،أبايا:يقولون

الرجل:مثلهلتنطقالالتعريم!أداة.اللحيانية

.لحيانبنيقبيلةإلىوتنمسبهرجل،تنصة!

أواخرفىالهمزةحذفوهي.العراقلخلخانية

ومثلها.اللهشاءمايريدون،اللهمشا:يقولون.الكلمات

التختخة.

مجاورتهابشرطنوناالعينقلبوهي.هذيلاستنطاء

أنطيناك.:تنطق،أعطيناكإناأطفاء.

فيافمات:مثلتاءالسينإلدالوهو.اليمنوتم

.الناس

همالضميرمنالهاءنطقوهو.وقضاعةربيعةوهم

خلافاوإليفم،عليهمنحو:،الأحوالاجميعفيمضمومة

.كسرةأوبياءممبقتإذافيهاتكسرالتيأطفصحى

كمالضميركافكسروهو.وربيعةبكروع

مضموما.الضميرفيهايكونالتيللفصحىخلافامصلقا،

نظاموهي،المكتوبأوالمنطوقالبشركلامافئ

للناستتيحلأنهاالبشر؟بينشيوعاالأكثرالاتصال

عن،كتابةأونطقاوالتعبيربعضجمعلعضهمالتحدث

نأيفيدماالكريمأدلهكتابفيوردوقد.وآرائهمأف!طرهم

علم*الرحمن):وجلعزقال،البيانالإنسانعلماالله

ويمكن.أ-4الرحمن!البيانعلمه*الإنسانخلقك!القرآن

نظامأيعلىلتدلمحددةغيربصورةلغةكلمةاستحدام

الدخانيةالإشاراتأوالضوئيةالمروركإشاراتالإتصال

الأساسي.معناهايبينالكلمةأصلأنإلاأطه!ود،

معظموتعتمد.البشريالمجتمعوجدأينمااللغةتوجد

منأكثرأواثنينتعاونعلىالبشريالنشاطأ!أش!!ا

معاالعملمنالناسالمشتركةاللغةوتم!سن.الأشخاص

تشييداللغةيسرتوقد.محدودةغيرمتنوعةبوسائل

العلومكانتلمااللغةوجودولولا،متطورةتقنيةحضارة

والفلسفة.والأدبوالفنوالحكومةوالتجارة

منطوقةلغة00032حوالىهناكأنالعلماءأبانلقد

العدد،هذاإطارفياللهجاتتدخلولا.اليومأمحالما!

تتكلمهاكثيرةلغاتوهناك.للعةمحليةأش!صال:هى

منآلافأومئاتبضعمنم!صنةصغيرةمجموعات

مليونمنهابكليتكلملغةمائةمنأكثرتوجدكماالبشر.

لغة91توجد،اللغاتهذهبينومن.الناسمنأكثرأو

وهى:نسمةمليون05علىيربومامنهابكلش!صلم

والألمانيةوالفرنسيةوالإنجليزيةوالصينيةوالبنغاليةالعربية

والملايوية-والكوريةواليابانيةوالإيطاليةأعنديةوا

والرولمميةوالبنجابيةوالبرتغاليةوالماراثيةالإندونيسية

الهنديةوتجمع.والأرديةوالتيلوجيةوالتاميليةوالأسبانية

فيالناسويستخدم.الهندستانيةاسمتحتأحياناوالأردية
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فيبماالرئيسيةاللغاتهذهمنبعضاالعالمبلدانمنكثير

والبرتغالية،والأسبانيةوالفرنسيةوالإنجليزيةالعربيةذلك

المناطقفىمموىأخرىرئيسيةلغاتتستخدملابينما

بها.الخاصة

الأطفالفيشعر،تلقائيةبطريقةلغاتهمالناسمعظميتعلم

ث!اومن،الخاصةاحتياجاتهمعنللتعبيربالحاجةالصغار

تدريجيايتعلمونثم.وتقليدهمالكبارإلىبالامشماعيبدأون

فيالسائدةاللغةفىالمستخدمةالاصواتونطقانتقاء

التيالأخرىالأصواتتجاهلأيضايتعلمونكما.مجتمعهم

ذاته.الوقتفىنطقهايستطعونلا

والأف!ظربالأشياءالكلماتربطالأطفاليتعلما

،المثالسبيلفعلى.تلقائيةاستجاباتهموتصبح،والأعمال

كلب.كلمةتلقائياينطقفإنهكلباطفليشاهدعندما

الكلماتترتيب-عمومابالمحاكاة-أيضاالصغاروشعلم

منالسادسعةأوالخامسةالأطفالبلوغوعند.معينةبطريقة

لغتهفيالرئيسيةالتراكيبتعلمقدمعظمهميكونالعمر

عنوافبشكلالتعبيرفيستطئحينئذ.تامةبصورة

اللغةتعلمعمليةتصبحالمدرلممة،وفى.العمليةأغراضه

التيللكيفيةمدركينالأطفالويصبح.ومقصودةمدركة

معينة.أنظمةفيلغتهموكلماتأصواتترتيببهالمجم

بشكلالكتابةأوالكلامتعلمذلكبعدالأطفالويستطيع

تعقيدا.أكثرأمورحولدقيق

أجنبيةلغةتعلم

ومنها،أجنبيةلغةلتعلمكثيرةمهمةأسبابهناك

مايلى:

أناسمعالتحدثإمكانيةالأجنبيةاللغةتعلميزيد

فقطالعربيةتتكلمكنتإذا،ذلكعلىوكمثال.كثيرين

منشمخصمليون012منأكثرمعالتخاطبفيمكنك

فيمكنكالإنجليزيةتعلمتوإذا،أعربيةااللغةمتحدثي

وعندما.شخصمليون004منأكثرمعالتخاطبحينئذ

مليون792ادمعالتحدثيمكنكأيضا،الألممبانيةتتعلم

وأسبانيااللاتينيةأمريكافيبالأسبانيةالناطقينشخص

العالم.منأخرىومناطق

عاداتحولالمعارفتكتسب،الأخرىاللغاتبتعلم

اللغةتعلمكفعند.حياتهموأساليبأخرىشعوبوتقاليد

يعيمقالتيالكيفيةعلىتتعرف،المثالسبيلعلى،الفرنسية

الفرنسي.الشعببهاويفكرويتصرف

بلغتكمعرفتكزيادةعلىالأجنبيةاللغةتساعد

اللغةبالفارسيةالناطقونيدرسعندمافمثلا،.الأم

ذاتالفارسيةالكلماتلالاففهمهميزدادالعربية

العربية.الجذور

منذخيرتكتوسيععلىالأجنبيةاللغةتعلميساعد

لكيفتحمفتاحبمثابةيكونأنويمكن،العامةالمعلومات

مثلا،الالمانيةاللغةتعلمتفإذا.المعرفةمنجديدةافاقا

يأحولبالألمانيةالمكتوبةالكتبقراءةع!ىتصئقادرا

دراسته.فيترغبموضوع

اكتسابعلىتساعدأنيمكنأجنبيةلغةمعرفةإن

ربماأخرىشعوباأنستجد.الواصعالتسامإلإنسانيروح

،تفكيركطريقةعنمختلفةبطرقوتتصرفوتتكلمتفكر

طريقةمنقبولآأقلبالضرورةليستالوقتلكولكن

.تفكيرك

وهي:مختلفةمهاراتأربعلغةأيةتعل!ايشمل

تفهموعندما.الكتابة4-القراءة3-الفهم2-المحادثةأ-

مفهوما،الكتابةأوبالكلام،عنهتعبرماوتجعلأجنبيةلغة

اللغة.هذهفيبرعتقدت!صن

فيياعداللغةمعمل

الأجمبية.اللغةتعلم
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بذاتها.صعمةأوسهلةلغةلاتوجد.الدراسةطرق

أ!دياأصتمخصراعمرعلىلغةأيةصعوبةأوسهولةوتعتمد

متساويةاللغاتجميعتحون،العاشرةسنفقبليتعلمها.

الطبيعيةالمحادثةيقةبم!إتعلمهايتماح!!الحسهولةفي

عاداتنافإن،العاشرةسنوبعد(.والمحاكاة)الاستماع

الحين،ذلكمندو.الأملغتنامعمت!جفةتكوناللغوية

مشالهةفيهت!ض!أ!ديالالقدرسهلاأخرىلغةيصئتعلم

تلكشيهتحتلصالذيبالقدرصعباويصبح،القوميةللغتنا

المرعوبمنفإنه،ذلكعلىوبناء.الأصليةلغتناعناللغة

نجدلذا.الإم!اناقدرمب!صةسنفيالأجنبيةاللغةتعلمفيه

ألمدرسةا!ىأجمبيةأخةتعلمافييبدأونالأطفالبعضأن

إعصاأءأهميةعلىيؤكدوداكتربوي!!أنعلى.الابتدائية

وعدمالأبتدائىاالتعليمفيالمجالالأصليةاالبلادلغةتعلم

معو.ألمرحلةهدهصىأخرىللغةالأولىاللغةمزاحمة

سنبعد،الأجمبيةاأطغاتاتعلمللطلابيم!شفإنه،ذلك

طريقةأ-بكلتيهما:أوأضاليتيناأطريقتينابإحدى،العاشرة

المحادثة.طريقة2-القواعد

العامةأغواعداأطلابايتعلمفيهااللغويةالقواعدطريقة

اللغةأغواعددرسففي.معينةأوضاععلىوتطبيقهاللغة

الا!شخدامعلىثيزاشتريمكن،المثال!مبيلعلى،الفرنسية

يتعلما.أخأنيثواالتذكيرحيثمنللجنسالصحيح

مؤنث.آاالمسصردومذكراسمال!ضابانالطلاب

ذاتهأ!قتاشو،اللغةلمحواعدالصلابايتعلما،الويقةوبهذه

.المفرداتمنذخيرتهمتزداد

محاكاةالطهلابيحاولوفيهاالمحادثةطريقة

فيستم.اللغةالصغارالأطفالبهايتعلمالتيالعملية

لغويةمصطلحات

احضكالة.واالقراءدعلىالقدرةعدم.الأمية

لعةإلىسدقةترحمتهيمكرلالعة!ىتعميرهو.الاصطلاحىالتعبير

مرا!لأصطلاحيالتعبيرمعىمعردةإلىالتوصليمكنولا.أحرى

:العرىالاصورحىاضعميرادلكومتال.لهالمكولةالحلمات

تفرقوا.:ويع!ىليمهم،اصعصااانشقت

ى!التعيراتأخبيادتستحدءعلامة.الكتابةفياللساعدةالعلامة

المحتلثة.انحروعلامات)-(ا!ددمت!،اضطة!واالأصوات

.امملماتامعا!دراسةوهو.الدلالةعلم

لوويئ،للغةاعل!ضرأ!(لإتيمولىبا)تلكلمااصيلتأعلم

.الحلماتوتطورأصلبالححث

فهواعميلوا!حيااأما.الموسعلالمحىللغةالعلميةالدراسةهواللغةعلم

أطعة.اعلميهاا!دراسةاعلىاطدلاا،يستحدمأقدىممصطلح

وقي.أحرىاحةمرامشعيرتالتيأحطمةاومثالهااللستعارةالكلمات

ص!اإدحاأ:الأصلىلت!طهاالكلماتهدهمثلامشعارة

مكرولة.كلمةمتلعليهاالتغييرات

والكلماتالأصواتيقلدونثماالمعلمإلىأ!لاب11

والجكل.

.فعالتانالتطبيقيةوالمحادثةأطغويةاالقواعدطريقتىإن

هىأخ!توالباالسنكبارأ!لأطفالالمثلىالطريقةأن:يبدو

معا.المذكورت!تأطريقت!!ادمج

مئاتمنذاللغةطلاباستخدم.الدراسةمعينات

وتشتمل.والمعاجمالتمارينوكتباللغةقواعدكتبأ!سن!تا

على:المحادثةللغةوبالأخصالحديتةالدراسةمعيمات

أجهزة2-أ!االمصاحبةأ!تيباتامعصوتيةتسجيلاتا-

وتكراراللغويةللمادةالامشماعللطلابتتتىسمعيةتسجي!!

أشرطة3-أخرىمرةالمحاولةثمي!صرونهماومستىذأ!ك

مراقبةللطلابتتيحالتيالمغلقةأ!دائرةاوتلفازاتفيديو

أجهزة4-مامتكلملحركاتمقارنتهارأفواههمحرح!ات

للكلماتالطلابترجماتتصححاضياالحاسوب

وسائلتوفرولابالفيديو.عرضرشاشةعلىأمحباراتوا

ذاتياوتعليمابل،فحسبوتدريباتعليماهذهاللغويةأ!دراسةا

معلم.بدوناستحدامهايم!شحيثأيفئا

اللغةبنية

وهى:،اللغاتجميعفىمشتركةمعينةأشمياءهناك

النحوية.البنية3-الكلمات2-الصوتيأضمطا1-

تصتطيعالتيالأصواتمجموعةهو.الصوتيالنمط

الأصواتعدديتراوحونطهقها.الإنسانفىأس!صلاماأحهزة

صوتا.6و.02ب!تأطغاتامعظمفى

معنى.لهاصوتيةأنماطأوأصواتهي.الكلمات

أفكار.أوأعمالأوأشياءعلىتدلأنللكلماتويم!ش

كليعودأكترأوعمصري!منمؤلفةكلحة)مولدة(.هجينكلمة

)كتب(سوتتكودكتبحالة،مثلمحتلفةلغةإلىممه!اعمصر

التركية.(ولرحانةالعرسة

قبلمنالمستخدمةوالتعاسرالمفرداتمجموعاتوهىالخاصةاللغة

كلماتيستحدمونسلا،فالأطباء،.الأشحاصم!معينةمحموعة

.الماسمرعيره!لايستعملها!صميره:دعاسكر

فياليوميةحياتهمفياساسرالهايت!طماقياللعةقهي.الدارجةاللغة

معين.م!!الى

.عاملقمولتحظلموالتيحدشاةالبت!احطمةاعلىتدلو.الجديدةاللفظة

المستحدمةوالمهاراتامملماتامنوتألف.الحاصةالعاميةاللهجات

تقليدية.عيرلطرق

معليتواءمشكلهالكلامأقسامأحديعيرعندماتحدت.النحويةاللطابقة

آحر.قسم

ما.كلحةدىمع!!!قطععلىالتشديدهوالبر

أكتر.أوكل!ت!!منمأحودةكلمةالنحت
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جفبهايتمالتيالطريقةهي.النحويةالبنية

كالجمل.معنىذاتأكبروحداتلتكوينالكلمات

وأالتالبنالشكلينأحدتأخذأنالنحويةللبنيةويمكن

وهوالنحويةالتراكيبويسمىالأولالشكلكليهما.

الكلماتترتيبنظامويجعل،معينبنظامالكلماتترتيب

محمدا،علي!افحنقولعندمافمثلاواضحا.معناها

الذيهومحمداوللحدثالفاعلهوعلياأننبينفإننا

بعدمحمدكلمةبوضعذلكبتبيانونقوم.الفعلعليهوقع

كليامختلفةأنظمةأخرىلغاتوتستخدم.علىصافح

المعنىدامفما،ذلكومع.الجملةفيالكلماتلترتيب

بأنالقولفيمكنناالجملةفيالكلماتنظمعلىيعتمد

النحوية.التراكيبتستخدماللغاتجميع

وينطويبالصر!،النحويةللبنيةالاخرالشكليدعى

لتبيانالكلمةشكلفيتغيرعلىالصرفيةالبنيةاستخدام

.الكلماتمنمجموعةإطارفىوظيفتها

التراكيبمثلاكالصمينيةاللغاتبعضتستخدم

نأاللاتينيةمثلأخرىلغاتفينجدبينمافقط،النحوية

لوأحقلأنأهميةلهاليستالجملةفيالكلماتنظم

وكانت.الكلماتوظائفتبينالتيهىالكلمات

شكلوهي-سكسونية-الأنجلوأوالقديمةالإنجليزية

تشبه-أم001عامحواليحتىالمستخدمةالإنجليزية

الجانب.هذافياللاتينية

اللغةتطور

طويلةفتراتعبرتغيردونثابتةتبقىلااللغةبنيةإن

كلهاالصوتيةوأنماطهاومفرداتهااللغةفقواعد،الزمنمن

.الالمشعمالمعتتغير

اللغة،بدأتكيفيعرفأحدلا.اللغةبدأتكيف

علىالقدرةلديهمالمعاقينغيرالأشخاصجميعلأنونظرا

الجنص!ظهورمنذوجدتاللغةأنالمحتملمن،الكلام

فتراتمعظميغصللغةسجلهناكوليس.البشري

نأإلا،الكتابةهوللغةالأولالفعليوالدليل.وجودها

اللغةنشوءبعدإلاتظهرلمالكتابةأنيعتقدونالباحثين

الأولىالمكتوبةوالسجلات.السنينبآلافالمنطوقة

الموضوعةالسومريةالكلماتصورهيالانحتىوالمعروفة

المصريةالهيروغليفيةوالكتابة،.مقء3..عامحواليفي

الهيروغليفية.انظر:تقريبا...مق0003عامإلىتعودالتى

،.مق0051عامحواليإلىالمكتوبةالصينيةوتعود

التقريب،وجهعلى.م،ق0041عامإلىوالإغريقية

..مق005عامحواليإلىواللاتينية

الأسبابجميعيعرفأحدلا.اللغةتتغيركيف

مامتىاللغاتتغيريستمرذلكومع،اللغةتغيرإلىالمؤدية

توضئيمكن،قليلةحالاتوفىتكلمها.الناسواصل

لتدلمفرداتتضاف،المثالسبيلفعلى.التغيراتتلك

المتكلمينبينالاتصالويؤدي.جديدةوأشياءأفكارعلى

إلىلغةمنجديدةمفرداتدخولإلىمختلفةبلغات

.أخرى

ولا.مجهولةلأسباباللغةفيالتغيراتمعظمتحدث

كانتمماأسوأأوأفضلالتغيراتحدوثعنداللغاتتصبح

فالمتحدثونجدا.بطئاعادةالتغيرويكون.مختلفةبلعليه

إلىمشةمنتتغيرلغقهمأنيلاحظونلاالإنجليزيةباللغة

الوقتفيبالإنجليزيةالناطقونحاولإذأولكن.أخرى

عنمختلفةأنهافسيجدون،القديمةالإنجليزيةقراءةالحاضر

عنها.الألمانيةأوالفرنسيةاختلافبقدرالحديثةالإنجليزية

الحديثةالعربيةبينالحدهذاإلىشاسعاليسالبونأنوبرغم

نفسهيجدالحديثالعربيالقارئأنإلا،الجاهليةوعربية

الصناعيةالمجتمعاتوفي.الثانيةمنأكثرالأولىفيمرتاحا

فالأنظمةبطا.أكثربشكلاللغويةالتغيراتتحدثالمعاصرة

تعززوالتلفازكالمذياعالمركزيةالاتصالوأنظمةالتربوية

تبقى،الظروفهذهظلوفى.للغةقياسىشكلاستخدام

نأالمؤكدفمن،ذلكومعثباتا.أكثر،الأرجحعلى،اللغة

التغير.عنمطلقاتتوقفلناللغة

عندهابها،الناطقينجميعاللغاتإحدىتفقدعندما

التياللغةعلىويطلق.تامةبصورةفيهاالتغيير!وقففقط

اللغاتعلىالأمثلةومن،ميتةلغةبهاشكلمأحديعدلم

والإنزوريةوالحثيةوالأكاديةالقديمةوالمصريةالسومريةالميتة

لقوطية.وا

اللغويةالعائلات

والعائلات،عائلاتإلىاللغاتالباحثونيصنف

جميعهالأنها،المترابطةاللغاتمنمجموعةهياللغوية

تسمىالقدمفيموغلةواحدةلغةمنبطئةبصورةنشأت

منقسمينمابلغةالمتكلمونيصبحوعندما.الأصلاللغة

كللغةتستمر،ببعضبعضهالايتصلمجموعاتإلى

تتكلمقرونعدةوبعد،الخاصةبطريقتهابالتغيرمجموعة

بحيثبعيدةدرجةإلىمختلفبشكلألمجموعاتتلك

كلفياللغاتفإنذلك،ومعبعضا.بعضهاتفهملاإنها

اللغةنفمم!مننشأتلكونهامعامرتبطةتعتبرلاتزالعائلة

ابنهوعائلاتاللغاتأنإلىأشارمنأولوكان.الأصل

كالبشر،أسراللغاتأنإلىأشارحيث،الأندلسيحزم

لغةلامضرلغةهيالتيوالعربيةوالعبرانيةالسريانيةوأن

أهلها.مساكنبتبدلتبدكواحدةلغةحمير،

إلىتنقسماللغاتمنمجموعة.الساميةاللغات

والأمهرية،العربيةاللغتينتمثلهاجنوبيةشعبة:شعبثلاث
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السسبةصيمربالحريطةتحتالإيخضاحياشس!أما.ا!ائلاتاتلكشىاللعاتألررالأسحاءاوت!!.الرئيسيةا!لعويةاالعائا،تالحريطةعلىالألوادتمثل

الرئيسية.العائلاتإلىالمتميةاللغاتت!طماضيااسمالعالشعو!التقرييةالمئوصة

أجابليابفرعيهاالأحصاديةأطغةاتمثلهاشرقيةشماليةوشعبة

والفينيقيةأحبريةاوتشملعربيةشماليةوشعبة،والأشحوري

الذينالبربرلغاتأيضاتشم!!سما.والأوغارتيةوالارامية

هذهأطغاتاعلماءبعضيصنفرإفريقيا.شمالييقطنون

هذهوأهم.الأفروآسيويةأطعاتامسمىتحتأطغاتا

!كبهاشتحدثاكتيأ!ربيةاأطغةاهيأجاحااللغات

دولة18االرسميةالحغةاوهيالعربيةالشعوب

كلغةأعرباغيرمنمسلممليون002نحوويستحدمها

نحوأ!ساميةااللغاتلعائلةالمتحدث!تيبلمجموعو.ثانية

أهميةالعائلةهذهأخاتوت!خمسب.نسمةمليون022

والإنجيل،،)القرآنأسسماويةاالكتبلنزولقصهحوى

جميعهمالأنبياءأنكما،أطغاتاهذهببعض(والتوراة

الساميةاللغاتعائلة

وحديتا()قديما

!أ

فروعهاللغةا

يةشور!1،لليةلباا!يةدكا!ا

يةلعبرا،نيةلبوا،لعينيقيةاليةلكنعاا

العربيةالآرامية،المندعية،السريانيةالآرامية

البربرية،القديمةالليبيةالحامية

العرلية،اللهجات،الفصحىالعربيةأالعرلية الحميرية.

يةمص!1،يةلجعزابيةثيو!ا

القبطية،القديمةالمصريه-الحامية

السامية

السحا،الصوماليةالحالا،أسكوشيةا
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حص!صلبم!شلأءكض!!خسحم!لإ؟جكر

س!رر-+بر*---ص!صا*هحسسصلمبهحبزلمجس-صيرلألم!صينأ*

صخيمص!سصص--س?/ءسسر!رزر!حميكاءمميم!ر-حمبم

!صاتنجصء-!برح!لمت7كا!ء،!رصء-سلأصكاص!-كحس!ممسلىيممالح

+-كألمسممش.

عكأأ!ا!نجليردة3

د؟سكا!ء-كا97!ا"ال!ث!ماليه!بر،ورور9ص!س

سكاصحمسئمىيربرمممسصس-!صسفي-يهص؟غإصصس"

/عا!نجللريةكا7-كالر

لح-هـبر

!-ع!نجلل!يةا33ءسسص

ىء4،؟!كا"--"-كاأسح!--كارربهم

تمأ!أكغأ!لشانيةا!أقيكم-ير7!3عإكاا!سبانيغ

!ح-كا*!لار2؟،يرضص-

!لالأدحم!*ء،-ءبر

كبمبسنلةسلأبهبر،ع*؟زرأسث!جطح!6

!همبر،-!9*و6س

ءاا!سباحضبهرلم-ح!!؟حس،ير+-سلم!

3-:!أ-لمألأ-صى!-صممل----

رععءصرررء4

لم-!لحأمريكاالبرت!الية

!9سء!،س1لجثوبيةا

لأسباكبةا/،ء!!\،كا!

!؟ء!!3!-؟؟العرتغالية

\\9-ء"!لإحسممبم-س-

أ4/.مم!!،ح!تم؟
!لسان!\ا!!

الصحراءجنو!!فردالية9لإلأ91لأكا

اللغات-ء!30!غالندجر-اكرلصمحرآودة+-صأكا!!!!لأ3لمسما

الأحرىكا---3ع!الحىسمالية/!ى-؟في3ط!؟

7-ءل!3-افى

أورولية-الهمدوزو!1/7ع!/بر22التييةالصيهعية

/!47ا!كيينابر،!عءك!.

فيش،*-!ع

ىاي؟!!كين!ع7!-كأفيخحو!ال!!ريقيةتاللط
!-7-ئه!

\س-س--؟-س7-يم؟غ-8/الصحراء

،لأ،صقيس؟؟؟3!-لا/ءملايوية-الوليسيرية

الأحرىتاططابنبز!!لأ!/4أ!رو-ا!يوية

/أرر!4/11دراديدية
/4وكوريةيا،لية

بر2بةحوالمود

/3واليةأورالية

منلمزيد.اللغاتهذهيتحدثونالذينأبناءمنبعثوا

.اللغات،السامية:انظر،المعلومات

العائلةهذهإدىالمنتميةاللغاتيحكلم.أوروبية-الهندو

نصفحواليأي،نسمة004.2).000.00يقاربما

صنعتالتيالشعوبمعظموتتكلم.العالمسكان

المتكلمونعاش.أوروبية-هندولغاتالغربيةالحضارة

إلىالهندشماليمنتمتدمنطقةفيأصلااللغاتبهذه

مناطقفيأيضاألانيعيشونأنهمكما.الغربيةأوروبا

أكثرأوروبية-الهندواللغاتوأصبحت.العالممنأخرى

ونيوزيلنداوأسترالياأوروبابلدانمعظمفىأهميةاللغات

الهندو-.وللعائلةوالجنوبيةوالوسطىالش!اليةأمريكاودول

الحاضرالوقتفيأوروبية-الهندوالعائلة

الألبائيسلأ3

المبلقارية7الأرمسهـنهشسلأ

أ-اللا!ثغيةالتشيكية

اللتوانيها

أببولنهديها

،ورالمسأصلبلالوصكللامملأا

الصصربو-كبروألية

السلوفيي!

المثملوفاكي!

الأوكراكي!كا

نيهلبريحاا

يةألأحولندا73

لحيلمة!ا7

الأممممكتدنديةالمغيلية،السلتييسه
الويكيه

ال"نماركي!
الهولنديؤ6

الإبحليئرثها

الألمانبه-!الجسرعانيلأ
ألايمسلندية

المن!ويجية

الويدية!رغريفمةا

أليلوسيه

لبه.المئغا

الفارسية

الغجراتي!

ألهتاأثي!الهتلىو-إيرافيهأ

المبنجا!ي!

الباش!و7

المسنهالي!

يه3الأر

الؤئمسي!+

ألبزيطالمجهلىالرومانسيلا
الر،ماليةاللاكمنيه!1

الامبائية
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التيوتونية،أ:الجرمايةأ-:وهيحيةفروعثمانيةأوروبية

أطغاتواوالهولنديةوالألمانيةالإنجليزيةوتضم

النرويجيةرالأيسلنديةواالدنماركية-الإسكندينافية

الرومانسية-اللاتييةأوالرومانسية2--.والسويدية

أجةالبرتغاوالأسمانيةواالفرنسيةاللعاتعلىوتشتمل

أطغاتاتضماوالبلطوسلافية3-.والرومانيةوالإيطالية

سيةأسسلوفااأضشي!صيةوااجوأسديةواوالأوكرانيةالروممية

-4أطتوانيةواأسلغاريةواأ!سلوفينيةار-!رواتية-والصربو

أجةأصبنغاا"الأرديةوأأ!نديةاوتشم!إيرانية-الهندو

السلتية6-)اليوناية(الإغريقية5-والباشتو.والفارسية

والويلزيةالأمعكتلنديةوالغيلية)الغيلية(الأيرلنديةوتضم

الأرمينية.8-الألبانية7-والبريتانيية

البنيةنفسأورولية-أ!ندواالعائلةفياللغاتولجميع

!سلامأقسامأعاأتكما.أخصريفاتاعلىالمستندةالأصلية

أصفاتواالأسماءاعلىوتشتمل،وواضحةمحدودة

تدلمعينةأ!احة!بوجودتتصفالتيوالأفعالوالضمائر

أحدداعلى،والتأنيتصيرأضذاحيثمنالجنسرعلى

وششابه.وا!!الفع!وصيغةواشصوالشخصوالحالة

أ!ندو-ااطغاتافيالبسيطهةالأسالححيةالكلماتمنالكثير

مأالإنجليزيةالكلمةأننجد،المتالسبيلفعلى.أوروبية

-ءلم!الإغريقيةوفى،،ءال!أيتيةالسنس!فيتقابلهاالاأ3ء،ا،5

الألمانيةوفي4*لم!ءمالأممبانيةوفيعس!أ،الاأاللاتينيةوفي3ء،

باللغةأضاط!!اأنالمحتملومن.الاأ،4الروسعيةوفي3!"أوللم!

شمالأ!اقعةاأطنصقةأافيعاشواالأصليةأوروبية-الهندو

كلفيهناكمنهاجرواأنهمويحتملالأسود.البحر

سدضه.أرزياأ!ه!!اطولعلىاللغةيعيرونوكانوااتجاه

المدونةأصسجلاتاعنهاتتوفرالتىأوروبية-الهندوواللغات

أسسنسكرشية.اتمالإغريقيةتليهاالحيثيةهي

-أ!ندوواأ!ساميةاإلىالإضافةبا.أخرىلغويةعائلات

.كثيرةأخرىلعويةعائلاتالباحثوناكتشورأوروبية

منالثانيةالمرتبةفيتأتى.التلبتيةالصينيةاللغاتعائلة

حوافييت!مهاحيثالعدديةالأهميةحيث

الصينية،اللغةوتدخل.أنسمة)000.001).00

اللغاتشذأصكو،العائلةهذهإطارفي،المتعددةبلهجاتها

فيالبارزةاللغاتهىوهذه،والتيبتيةوالبورميةالتايلاندية

كلماتمنالتيبتية-الصينيةاللغاتأ!وتتأآمميا.شرق

المعانىأطعاتالهذهالمت!صلمونويب!تواحد.مقطعذات

باستخدامالش!ظحيثمنالمتماثلةللكلماتالختلفة

أصوت.اطبقةفيتغيراتوهيالخغمات

والمجريةالفنلنديةأطغاتاتضمالألتيه-الأوراليةالعائلة

المستخدمةاللغاتومعظم،والمانشوريةوالمنغوليةوالتركية

نسمةمليون013حواليوس!ظ!اآسيا.وشماليوسطفى

فنلندافيوالموجودةالعائلةهذهإطارفيالمنضويةأطغاتا

وأوزبكستانوتركمانستانوإستونياومنغولياوتركياالمجرر

ولمميبريا.وكازاخستان

وأحدةعائلةاللغتانتشكل.والكوريةاليابانيةالعائلة

استخداموينحصر.نسمةمليون181حواليويت!طمهما

وكورياأجةالشماوكورياأجاباناشىعموماأطغت!تامات!!

الحنولية.

إندونيسيالغاتتضماالبولينيزية-الملايويةالعائلة

الجزرومعظماومدغضقرنيوريلنداروماوايشالفلب!ت

هذهلغاتويتكلم،أ!نديواالهادئالمحيلإتفيالأخرىا

نسمة.مليون027حواليأحائلةا

فيمتكلممليون08حواليا-خميريةالمونعائلة

العائلةهذهوتسمىالهند.منوأجزاءاسياشرقيحنوب

فيالمستخدمةأطغاتاوتشمل،الاسيويةأجةالأستراباأحيانا

وشيتنام.بورمامنوأجزاءوسيامسمبوديا

المناطقفيتستخدمالصحراء.جنوبالإفريقيةاللغات

وأثيوبياالسودانمن!ص!!وغربأصحراءاجنولىأ!اقعةا

اللغاتلهذهالرديسيةالثلاثأحائلاتاأما.أ!مومالوا

الكردفانية-والنيجريةالصحراويةالنيليةفهىالإفريقيةا

مليون043حواليالثلاثالمجموعاتولهذه.الخويسانيةو

مت!صلم.

الهندجنوبىفيالعائلةهذهتوجدالدرافلدية.العائلة

التاميلية،اللغةمنهاوتتفرعسريلانكا.منوأجزاء

نحواللغاتبهذهويتحدث.أخرىولغاتأضيلوجويةوا

الدرافيديون.انظر:.شخصملاي!ت012

أكثراللغاتهذهعدديبلغالأمريكيةالهنديةاللغات

بسببتصنيفهايصعبولكنلغة،1).00من

الإجماليالعدديتجاوزولابينها.أش!جيرةاا،ختلافات1

هذهوتوجد.نسمةمليون02أطغاتابهذهأطمتحدث!!

والوسطىالشماليةأمريكافيمنعزلةمناطقفيأ!لغاتا

والجنولية.

والمولدةالهجينةاللغاتتضم.المألوفةغيراللغات

تجعلاللغاتوهذه.العالممنكثيرةمناطقفيالمستخدمة

مختلفة.لغاتتتكلمكثرأأومجموعتينبنممكناالأتصال

لجزرالميلانيزيةالهجينالإنجليزيةذلكعلىالأمثلةومن

المبنيةالهاييتيةالمولدةواللغة،الجديدةغينياوبالواسليمان

الفرنسية.اللغةعلى

العالمبةاللغات

لهميكونبأناهتماماالناسرأبدى،طويلةسن!تمنذ

فمثل.العالمأنحاءجميعفيبهاالتحدثيمكنواحدةلغة

بينالطيبةوالمشاعرالتفاهمتعزيزعلىستساعداللغةهذه



السلئية

الويلئريه

يةيرليشدلأا

لخيليةا

يةلأ!حكهت!هندا

ينيةليريساا

البلطبى!ملاديه

اللا!دفحية

البولنديه

التشيكية

السلوقاكهية

الروسي!

البلغارية

الأوكواتمة

الصربوكهرواتية

العسلوفينية

اللحوائية

العالملغاتبعائلاتموجز

كانحطأنهايفترضعائلاتأومجاميعإلىعادةالعالملغاتتصنف

اللغوية:العائلاتهذهوأهم.الجديدةاللغاتعنهاتفرعتلغاتأصلا

فيأيرلهندوإا

لسةلهندا

يةلأردا

لححنغاليةا

لفارسيها

شمتولباا

912اللغة

لبانية

رمينيلآ



اللغة013

ابصالروزيادةإلىألميةعالغةوجودو!سيؤدي.الشعوب

.الدولمختلفب!توالاقتصهحاديةالثقافية

ومنالأقل،اعلىعاليةلغة006اقترحتالسنينوعبر

ألميةالعااللغةباعتبارهاالإسبرانتوبرزتاللغاتهذهبين

،أم887عامفىاللغةهذهاستحداثومنذنجاحا.الأكثر

أنهالناسبعض!ويرى.شحصملايين01حواليتعلمها

أسعاك!افيالموجودداللغاتإحدىاعتمادالأفضلمن

نألاشكو.عامية!صلغةاضوسيةأأعمرنسيةاأوكالإنجليزية

سيسها،اصصاعيةأو!انتاصبيعيةلغة،أيةاعتماد

ت!صمناش!طةأنإلا.احشعوباس!ت!جيردبدرجةالاتصال

رإحيثعاهيةثلعةاحتيارهايم!شالتياللغةماهيةفي

جدا.كثيرةالممكنةالاحتمالات

نأويعتقدالاصطناعيةاللغاتيعارضالناسمنفكثير

اللغاتتفع!كماحقيقيةثقافةتعكسلااصطناعيةلغةأية

اللغاتمنلغةامشخدامآخرونويعارضر.القائمةالطبيعية

ثقافةصرض!آبأنهشيقولون،عالميةكلغة،الموجودة

تبادلا!شمرطالماو.حطهالعالماعلىشعوببضعةأوشعب

أخةخلقإم!صاليةفستبقى،المضادةوالحججالحججهذه

.المنالبعيدةعالمية

اللغهعلم

وأصلطبيعةبدراسةالقدماءوالرومانالإغريققام

المنهجي.العلميالأساسافتقدتدراساتهمأنإلا،اللغة

بفروعهاأصلغةاعلومأرريهمتطورتالمسلم!تالعربولكن

وفيوغيرها.المعانيوعلمأضحوواكالأصواتالختلفة

الخام!مأصقرنامنالممتدةأ!سص!!االعصورأثناءأوروبا،

كثيرمناعتقد،الميلاديعشرالسادسأغرناإلىالميلادى

تبدأولم.التوراتيةالعبريةمننشأتاللغاتجميعأنالناس

السابعأ!هـنااخرأرحتىأوروبافيللغةالعلميةأولراسةا

شريدرلتمقأمثا!أجاحثوناعمدالأمر،بدايةوفيعشر.

إلى،أ!انأوجميعهما،بوبوفراذشجريموجاكوبشليجل

منالعديدوأجروا.المتصارنةيقةعإ11متبع!تاللغاتدراسة

وأدتبينها.أحلاقاتااولاحفوأالعالهـالغاتبتالمقارنات

اللغاتتصني!إلىدراساتهمفيإليهاتوصلواالنتالإلتي

باحثقامعشر،التاسعالقرنأوائ!!وشياسر.إلى

متبعاأطغاتابدراسةسومميردوفردينانداسمهممويسري

كافةعلىتنصبة!قوان!توأرسى،البحثفيالعامةالطريقة

.اللغات

مجالينإلىاللعةعلميمقسمالحاضر،الوقتوفي

تبحث.الوصني2-التاريخيأوالمقارن-أ:أسالممين

إلىتسعىو،السنينآلافعبراللغةفيالمقارنةالويقة

أطريقةاأما.اللغويةالأسروااللغاتنشوءتتارتحديد

.المعاصرةاللغاتعلى،رئيسيةبدرجةفتركزأ!صميةا

علم.،اللغةانظر:

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

للبلدادا!الميةاالعرليةالموسوعةكأالمحصصةايقالاتم!عدديصم

اللعة.حولأقساما

صلةذاتأخرىمقالات

العالملغات

اللعة،الفرنح!يةاللعةسية،ا!ااطعةاامه،الأا

اللغة،اللاتينيةاطعاتا،ا!ساميةااطعةا،ا!لأسسا!ية

العريةاللعةيتيةاحسس!-اأطعةا،سةالملأشري!ط

اطعةا،نيةبالياااطعةا،ا!يةاا!لعةا،نيةالأطاا

اللغة،اليوناليةاللعةوآدالها،ا!ريةااسلعةا،ا"لإنجليرية

للغةا،بهااوآديةالييداللعة،الغيليةاطعةا،الملإيصالية

اطعةا،ليةأ-هـتعاا

المحادثةلغة

العر!اعاتشسة،الحصاأعك،الأصواتا

علم،اللعةاسلعةا،اعاطيةاأعح!!االإبحليريةا

المطقالحياممائ!اصوتاللنقيةا-هـشةا

للهحةامل!أحالةلحصاا

الكتابةلغة

الرسميةاطغةاأحضاسةااتهـصي!

ا!يروعليفيةاا!سحاريةأ!حتاسةاأهـدا

لاتتصاا،1

إلأد!ا

للغةا،شو،صهـاا

الإس!جموا

العر!أسواث

لعة،االإشارة

الأاصصاءا

ميةلملأا

علبم،رلمحسال!ا

عل!،جرورا

علم،داسياا

اضعربا

سيودتواضيوا

ئدلهاالمحيطاحرر

لحملةا

ملةذاتأضىمقالات

اسلعةا،اجةرلدا

شص،السلص

اصتحعرا

اصائتا

متا!عاا

الحاصةأعا!يةا

ا،صورحية1العبارة

الكلرهـ

ا!لإسا،مقلأررهـ!ا

ا!،د!،ال!هـلي

يةفود!صلرا

دوكل!لعوا

ةءااغرا

سةاممتاا

الموضوعصرعنا

العرليةال!صابة

يولل!صا

الر!لسان

حغرايا،ا!ريةااللعة

علم،اللعة

القوميةاللغة

اللكنة

اطغويةاالمجامع

المحويةالمدار!ر

علم،المعاني

المعجم

الصر!يالميراد

الر

الححو

أجنيةلغةتعلم-1

ا!دراصةااصرق

اسدراسةا!عيسات!

اللغةبنية-2

الصوتيالم!صا-أ

اعل!اتاب-

السحويةاليةح
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للغةاتطور-3

اللغةبدأتكيف-أ

أطعةاتتغيركي!!

اللغويةالعائلات-4

أخرىلغويةعائلات-جالساميةاللغات

المألوفةعيرتاللط-دأوروبية-الهمدو-ب

العالميةاللغات-5

اللغةعلم-6

أسئلة

أجمبية؟لعةتعلميساعدكأدبمكنكي!-أ

العالم؟احاتكافة!!المشمركةالتلاتةالأشياءما-2

أ3؟العافىالرئيسيةاطغويةاالعائلاتما3

للعة؟المكتولةالسحلاتأقدمما4

والمسلمين؟العر!لدىتطورتالتىاللعةعلمفروعما

ميتة؟مالغةتصبع!تى-6

العالم؟شالاسلمجكلمهاالتىاللغاتعددما-7

اللعة؟تعيرأسبابما8

(.أحرىدغوية)عائلاتاللغة:نظرا.الألديةاللغلأ

بيئتهفيالإنسانيتعلمهاالتيالأولىاللغةهيالأمالحغة

وأالسعوديللمواطنالأماللغةإن:نقولكأن،وثقافته

اللغةعلبمعلماءيطلقكما.العربيةاللغةهيالمصري

علىالاماللغةمصطلحالمقارناللغةعلموعلماءالتاريخي

وجودهااللغةعالميفترضالتياللغةأيضاأوالمنشأ،لغة

المتقاربة،اللغاتمنمجموعةبينالمشتركةالظواهرلتفسير

فيجميعهاتشتركالتيوالسريانيةوالعبريةالعربيةاللغةمتل

)الأم(.الساميةاللغاتعائلةهي،واحدةعائالة

عيرا!تصا!ت)دراسةالاتصالاتان!:.الجسمول

الكينسيكس.)الاتصال(،الكلب(بمالكلامية

اللغة.انظر:.الخاصةاللغة

المعتمدةوالمكاتباتالسجلاتدغةالرسميةاللغة

المدارسفيتستعملالتيوهي،الدولمندولةلأي

هيالرسميةاللغةتكونأحيانا.الدولةودواوينوألمحاكم

هذهكانتإذاإلايتحققلاوهذاما،لبلدالقوميةاللغة

أقليةأوأخرىلغاتبهاليسأي،اللغةأحاديةالدولة

اللغاتمتعددةالدولةكانتإذاأما.أخرىلغةتتحدث

تكونأنبالضرورةفليس(،لغويةجماعةمنأكثر)بها

القومية.اللغةهيالرسميةاللغة

منأكثراللغاتالمتعددالمجتمعداخليكونأنويمكن

الهند.فيكما،قليلوهذا،رسميةلغة

الهند.،اللغةأيضا:انظر

السحعمالأ،لمالحطلظتأكثرإح!ىالعرديةاللغة

المتحدةالأمهيئةفيالرسميةالخمساللغاتوإحدى

مليون002منلأكثرالأولىاللغةوهىومنظماتها،

وأيجيدهاكما،عربيةدولة18فيالرسميةواللغة،عربي

جانبإلىالعربغيرمنمسلممليون002نحوبهايلم

كتيرونتعلمهاعلىويقبل.الأصليةلهجاتهماأولغاتهم

وأبالتجارةأوبالدينتتعلقلأسبابالعالمأنحاءمنآخرون

ذلك.غيرأوالثقافةأوالعمل

نألهاقدرالتيالوحيدةالساميةاللغةهيوالعربية

لهاليتحققكانوما.عالميةتصبحوأنكيانهاعلىتحافظ

ذلكفهميمكنلاإذبها؟الكريمالقرآننزوللولاذلك

إعجازهوتذوقوالدقيقالصحيحالفهمالمبينالكتاب

منالغنيالتراثأنكما.العربيةبلغتهبقراءتهإلااللغوي

تعلمكانهناومن.اللغةبتلكمكتوبالإسلاميةالعلوم

مليارنحوعددهميبلغالذينالمسلمينلكلمطمحاالعربية

منأكثرإنالقولويمكن.العالمأنحاءشتىفىمسلم

بالعربية.يتعاملونإفريقياسكاننصف

العربيةخصائص

مركزتسميتهيمكنبماالعربيةتتميز.الأصوات

فهيبمالإطباقبأصواتتتميزكما،النطقنظامفيالجاذبية

غيرهامنأكثرالنطقجهازمنالخلفيةالأعضاءتستخدم

والحلقوالحنجرةوأقصاهاللسانجذرفتوظف،اللغاتمن

مجموعةعلىتحتويفهيولذلكأساسئا.توظيفاواللهاة

لغاتعنفضلاساميةلغةأيفيلهاوجودلاكاملة

والضادالصماد:الإطباقأصواتمجموعةوهي،العالم

الخلفية،الأعواتومجموعة،والقافوالظاءوالطاء

والعين،الحاء:الحلقيينالجذرسنالصوتينوتشمل

القصىوالموت،الغين:الطبقيالقصيوالصوت

.الهمزة:الحنجريوالصوت،القاف:اللهوي

فياللغاتمعاجمأغنىالعربيةمعجميعد.ا!لفردات

المعاجمتضمإذاللفطة(بم)الثروةومرادفاتهاالمفردات

المفرداتتلكوحصر.مفردةمليونمنأكثرالكبيرةالعربية

،اشتقاقلغةالعربيةلأنذلك،المعجمموادبحصريكونلا

جذر،مجردهيالتقليديالعربيالمعجمفياللغويةوالمادة

دوعفالجذر،عديدةمفرداتمنهتتفرعالواحدوالجذر

وعاود،وعود،وأعاد،عاد،:المفرداتمنهتتفرعمثلا

وعيد،،وعودة،وعود،وعود،ستعادوا،وتعود،واعتاد

،دعتياوا،وتعويد،ةدعاوإ،ةودومعا،ةوعاد،ةدوعيا،دومعا

أخرىقائمةإليهايضعاف.وعادي،واستعادةوتعود،

مفردةوكل.المفرداتتلكبعضمنالمشتقةبالأسماء

غيرها.عنمختلفامعنىتؤدي
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مفرداتأميتتفقد،اللغاتكسائرتتطهوروالعربية

ومعرلةأسدةمومفرداتإليهاواضيفت،واندثرتمنها

تعريبشيكبيربجهدالعربيةاللغةمجاجمعوقامت،ودخيلة

فيونجحت،الحديثةالحضارةمصطلحاتمنالكثير

وقطار،،!سيارةمث!!:،المستخدمالمعجماإلىإضافتها

ذأ!ك.وغير،وبرقية،وطائرة

حرفا،28منالعربيةالألفباءتتكون.والتهجىالتلفظ

ألجدياقديمافالحرتلكترتيبوكانالمد.ألف!عنفضلا

قرشتسعفص!كلمنحطيموزأبجد:الاتيالنحوعلى

احالماشي3!ضيرأخاتوت!صتب.الأبجديةانظر:ضظغ.ثحذ

منها،أحرىوإضافةأحرفامحتبعادمع،العربيةبالحروف

:الهوسا،يو،املاليأخةأجشتو،او،يةرد1اوا،لفار!ميةا

أحسواحيليةاوحيهالترثالت.والكانوريوالفلانية،

العربية.بالحروفقريبعهدإلىتكفوالصومالية

ال!صاملأصش!ظ!باالكلمةضبطعلىالعربيةتعتمدو

،اوعلم،ر،علم:فالكلماتمحددابممعنىلتؤدي

التهجي،فيمتفقةكلهاال!صلماتهذهوعلما،ا،و

نايم!صهأحربيةامجيدأنإلا.والمعنىالتلفظفيمختلفة

وكان،أصسياقاخلاأمنضمطدولىالكلمةمعنىيفهم

أجه.إلازرضوب!فأسوءالىصتا!ش!ول:يقولونالقدماء

أطت!فظموافقفي!هاال!طمةتهحيأنالعربيةسماتومن

الأوروبية.ااطغاتالعضرعنأ!ربيةابهاتمتازميزةوهذهبها،

أغليلة،االاتالحابعضفيإلا،العربيةفيعامةظاهرةوهي

الألفاكتابةووأممن،هذا،نحو:فيلايكتبألفكنطق

الفتى.مضىنحو:ياء،هيئةعلىاللينة

نظهامعلىالعرليةفيأصرفيةاالصيزتقوم.الصرف

وهوالجذرلم-ويعبرأحيانا.رباعيغالبا،ثلاثيوهوالجذر،

يحددثم،للكلمةالاساسيالمعنىعن-تجريديشيء

مقاطعأوالحر!!اتبإضافةووظيفتهاللكلمةالدقيقالمعنى

آحرها.أووسطهاأوالحلمةصدرفيمعينةأحرفمن

تقسمثمومشتة!،جامدإلىالاسبمالعربيةوتقسم

وأسماء،شحرةمتل:،الماديةالذواتاسماءإلىالجامد

،قارئ:مثل،أدشتقةاالأسماءاومصادر،قراءة:مثل،المعاني

كلماتفىا،إالمركبةالأسماءالعربيةتعر!ولاومقروء.

ترحجباالمركبة""حضرموت:مثل،الأعلامعنتعبرنادرة

المضافأنإلاإمعنادثا.تركيباالمركبة"الحق"جادومزجئا،

حالةإلىأحيانايصلوثيقا،ارتباطايرتبطانإليهوالمضاف

عبدالله،:مثاعلام،9أ1فيوخاصة،بالتركيبشبيهة

الدين.وصلاخ

للمثنىصيغةبوجودكثيرةأكاتعنالعربيةوتتميز

الساميةأطغاتاسائرعنوالحبشيةهيوتنفردفيها.

الذيأحسالماالجمعجانبفإلىجمإلتكسير،باستعمال

اللغاتفيالحالهيكما،الاسمتلحهتبنهايةلنتهي

الاسمبتغييرالتكسيرجمعاللغتانهاتانتصوغالأوروبية،ا

وتترك،ومؤنثمذكرإليأسماءهاالعربيةوتصنف!داخلئا.

الأسماءمنطائفةوتميز،علامةبأيتمييزهدونالمذكر

مثل،المقصورةبالألفوإما،شجرةمثل:بالتاء،إما،المؤنثة

تتركثمصحراء،:مثل،الممدودةبالألفوإما،ليلى

مثل:،علامةدونالمؤنثةالأسماءمنالأخرىأطائفةا

.لصرفا:نظرا.ونفسشممرر،

والإمشادالإسناد.النحودرسخصائصمنالنحو.

اسمية:بسيطةجملةذاتهفيويمثلأ!رلية،االجملةنواةهو

فعلمنوإماوخبر،مبتدأمنإماالإمشادويتكون.فعليةأو

البسيطةالجملةتلكتنميةيمكنل!ا،فاعلنائ!أروفاع!!

المركبةالجملةتتكونث!!.المفردةالمكملاتأوبالفضلات

الجملبينبالربطهذاويتمأكثر،أوبسيطتينجملت!تمن

الربطذلكمنفتنشأأضمائر،باأومعينةلأدواتالبسيطة

وأالعطفأوالوصفيةأوالملابسةأوكالشرطدلالاث

غيرها.

يسمىممارابطبغيرالاسميةالجملةفيالإسنادويقوم

تقوموكذلكال!جنونة،لأفعالالأوروبيةااللغاتفي

منخالياالمضافيكونأنويراعى،رابطدودالإضافةأ

بدفلاجملةفيالعربالاسمايدخ!!ح!!ر.أضعريفاأداة

معرفايكونأنإما:حالاتثلاثمنحالةيتحذأناسه

تلكمنحالتانتجتمعولامنونا.أومضاشا،أو،أ!بأ

تركيبفيالعربيةوتعتمدالواحد.الاسمافيالحالات

فيوتتمثل،المعنىتحديدعلىتعينقرائنعلىالحملة

والرتبة،،والمطابقة،الصرفيةوالبنية،الإعرابيةأحلامةا

الساميةاللغاتمنوالعربية.والنغمة،والأداة،والربط

مجيدويستطيع.اللإعراببنظاماحتفظتأضياالقليلة

الإعرابيةالعلاماتوينطق،مضبوطغيرنصئايقرأأنأحرليةا

يفهمأنذلكخلالمنيستطيعكماصحيحا،نطقا

تافا.فهماأخصا

وكير(،واجبة:)أيمحفوظةأمحربيةافياشتبةو

مثل:المحفوظةفالرتبة.عرفيةو(،جائزة:)أيمحفوظة

المضافعلىوالمضافالفاع!!،علىالفعلتقديمجوبو

إلاالتابععلىوالمتبوع،ضلتهعلىالموصولوالاسم،إليه

متروكةالمحفوظةغيروالرتبةبالواو.العطفحالةفي

الخبر،رتبةمثل،السياقمقتضياتحمسبالمتكلماضصر!

معبالوأوالمعطوفورتبة،الحالورتبة،بهالمفعولرتبة"

عرفعليهماجرىهيالعرفيةوالرتبة.عليهالمعطوف

الليلتقديممثلنحوئا،حطأعنهالحروجيعدولا،العرب

الذكروتقديم،العاقلغيرعلىالعاق!!وتقديمأصهار،اعلى

ال!نثى.على
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،وحرفوفعلاسمإلىالعربيةفيالكلمةوتنقسم

أخرىتقعسيماتقسموهاالمعا!رينالباحثينبعضولكن

الجملة،انظر:.العربيةتعليمبرأمجفيالانحتىتطبقلم

النحو.

عنالمعبرالإيجازإلىميلهاالعربيةخصائصأهمومن

ومناسبتهاالختلفةالمعانيعنالتعبيرسبيلفيوتلجأ،المعنى

غيرالرتبة)وهووالتأخيرالتقديممنها:،وسائلإلىللمقام

والقصر،والتأكيد،،والحذف،والوصلوالفصل(،المحفوظة

.زلمجاوا

بينفريدةمكانةالعربىالخطيحتل.العربيالخط

وتنوعالفنىجمالهحيثمنالأخرىاللغاتخطوط

برعواحيث،الخطاطينلإبداعخصبمجالوهو،أشكاله

رائعةلوحاتكتابةفيوتفننوا،المصاحفكتابةفى

وسقوفها.المساجدجدرانبالخطوطزينواكما،الجمال

العربية،تاريخمرعلىالخطوطمنكثيرةأنواعظهرتوقد

والثلثوالرقعةالنسخخطوط:الانمنهاوالشائع

انظر:.المغربيةوالخطوطوالكوفي،والديوانيوالفارسي

العربي.الخط

لعربيةائطور

تنتميوهي،الساميةاللغاتإحدىالعربية.الأصول

هذاويشمل،الغربيةالساميةاللغاتمنالجنوبيالفرعإلى

نشأتوقد.والحبشةوجنوبيهاالعربيةالجزيرةشماليالفرع

إلىأصله!ويرجع،الجزيرةشماليفىالفصيحةالعربية

.العدنانيونبهاشكلمكانالتيالقديمةالشماليةالعربية

فينشأتالتيالقديمةالجنوبيةالعربيةعنمختلفةوهى

يتكلموكانالحميريةباللغةقدئماوعرفتالجزيرةجنوبي

.القحطانيونبها

الوحيدالدليلعليهاعثرالتيالقليلةالنقوشوتعد

الفصيحة.العربيةنشأةفيهسارتالذيالمسارلمعرفة

العربيةأسلافإنالنقوشتلكخلالمنالقولويمكن

معاوتشمل،والصفويةواللحيانيةالثمودية:هىالفصيحة

بالقرنالثموديةالنقوشأقدميؤرخإذبمعامألفتقاربفترة

الخامعرأوالرابعبالقرنأحدثهاويؤرخالميلاد،قبلالخامس

يقعزمنإلىوالصفويةاللحيانيةالنقوشوترجع،الميلاديين

ذأتها.الفترةفي

نقشفهوالفصيحةبالعربيةمكتوباوجدنصأقدمأما

مكتوباكانولكنهح!،328عامإلىيرجعالذيالنمارة

منالواضحالتطورالنصذلكفيويلاحظ.النبطيبالخط

وأما.الفصيحةالعربيةإلىوالصفويةواللحيانيةالثمودية

يرجعالذيزبدنقم!فهوالعربيبالخطمكتوبنصأقدم

يرجعاناللذانالجمالوأمحراننقشاثم،ءم13سنةإلى

للخطالأولىالصورةأنلوحظوقد.م568عامإلى

الخطيتحررولم،النبطيالخطعنكثيراتبعدلاالعربي

لمدةالحجازيونبهكتبأنبعدإلاالنبطيةهيئتهمنالعربي

الإسلامقبيلالعربيةالكتابةوظلت.الزمانمنقرنين

والرسائلوالصكوكوالأحلافالمواثيقعلىمقصورة

فىمحصورةآنذاكالكتابةوكانت،الشعريةوالمعلقات

العربية.الكتابةانظر:الحجاز.

مهمةتطورفترةالكريمالقرآنلنزولاسمابقالقرنويعد

علىويدل.رأقيةدرجةإلىبهاوصلت،الفصيحةللعربية

والنثرالشعرمنالرواةألسنةعلىإليناوصلماذلك

الجاهليين.

القراننزولكان.الكريمالقراننزولبعدالعربية

تطورهابممراحلفىحدثأهمالفصحىبالعربيةالكريم

فيقائمةواحدةفصعيحةلغةفيالختلفةلهجاتهاوحدفقد

ألفاظامعجمهاإلىوأضاف،قريشلهجةعلىالأساس

ارتقىكما.جديدةدلالاتأخرىلألفاظوأعطى،كثيرة

اللغةعلومنشأةفىسبباوكان.العربيةالتراكيبببلاغة

والبلاغة،اللغةوفقهوالأصواتوالصرفكالنحوالعربية

الانتشارسعةللعربيةحققإنهثم،الشرعيةالعلومعنفضلا

والعالمية.

الكريم،القرآنالفصيحةالعربيةحملتلقد

جنوبازحفهاتبدأأنالإسلامانتشارخلالمنوامشطاعت

الأحمرالبحرعبرتثم،القديمةالجنوبيةالعربيةمحللتحل

الاراميةعلىفقضتشمالأواتجهتإفريقيا،شرقيإلى

محلفحلتغرئازحفتثم،والعراقوسوريافلسطينفي

فخلفتإفريقياشمالفيوانتشرتمصر.فيالقبطية

إفريقياغربإلىالطريقلهاوانفتحالبربر،لهجات

وجزرأسبانياإلىانتقلتإفريقياشمالومن،والسودان

المتوسط.البحر

الشعوبلغاتفيعميقأثرللعربيةكانكما

والتركيةوالأرديةالفارسيةفيواضحفتأثيرها،الإسلامية

غيرومن.الإفريقيةواللهجاتواللغاتالملايوولغةوالبشتو

ومناحيوأدبهإسلاميبلدأيلغةمعرفةالانالممكن

وحين.بالعربيةالجيدةالإحاطةدونجيدةمعرفةتفكيره

الأندلسفيالإسلاميةالحضارةمنينهلونالأوروبيونأخذ

ففي،الأوروبيةاللغاتإلىكثيرةعربيةألفاظدخلت

كالجبر،،عربيأصلإلىترجععديدةألفاظمثلاالإنجليزية

كثير.ذلكوغيروعود،،ومخزن،وتعريفة،والكحول

غيرتكتبالعربيةظلت.الأمويالعصرفيالعربية

،الهجريالأولالقرنمنتصفحتى(منقوطة)غيرمعجمة

.والسكناتبالحركاتمشكولةغيرتكتبظلتكما

بهم،العربواختلطالإسلامفيالأمصارأهلدخلفحين
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دأال!صأغرآناعلىوخيفالألسنة،اعلىاللحنظهر

فيأسدؤاالأسودأبواتوصاوحينئذ.اللحنذلكإليهيتطرق

أهـمخادلؤنفوضر!،المصحصشلماتلضبصأطريقةإلى

ونقصهآأعشحة،اعلىأطدلاأسةالحرففوقنفطةالمدادمن

علىأطذلاأسةأ!هشماعنونتثطة،أحصسرةاعلىللدلالةتحته

علىللدلالةأ!هشماعنأوتحتهأوفوقهونقطت!تالفهممة،

هذاأنإلا.أضقطامنخالياثنالساالحرفوترك،التنو!

أغرناوفيأطصحرو.افيإلايستعم!!يك!لمالضبط

بأذ،أحرىطريقةأحمدبنالخلي!!وضعالهجريالثاني

وأ3سرة،الحرصفوقمضطهجعةصغيرةألفاللفتحةجع!!

ي!صروكان،فوقهصغيرةواواللضمةو،تحتهصغيرةياء

يقةأ!ه!إاهذهرتتصوأأضنوير.اأسةحافيالصغيرالحرف

أجوم.اشاخماهوإلى

الملكعبدهـمرشيفتم()تنقيصهاا!اررهـوإعجامأما

يعمربنجحيىوالليثيعاصمابننصرلهوقام،مروانابن

ماهوحمسبهجائياالحروفبشرتيبقاماكما،العدواني

هوز(.)ألجدالقديمالأبحدياالترتي!كاوتر،اليومشائع

الثلثفيأسالميةانحوشالأوحطواتهاأعربيةاوخطت

تنتقلأحذتح!تودلك،اعجرياالأولالقردمنالأخير

تلكفىر.العربيةلالحزيرةالمحيطةالمناطهتإلىالإسلاممع

وأص!ت،أسةللدراضسميةاللغةأعربيةاأصبحتالامصار،

وظلت.أ،حتماعية1وال!صانةالرشيعلىدليلاامشحدامها

!صعندالحجةأعجرياأخالياأ!رناحتىالباديةلغة

علىا!مدرةاأطعربىأ!حرااعيدرمنكانر.اختلاف

س!!انأما.أصاديةاألناءحأحدالفصحىبالعربيةالتحدث

الأصليةابلغاتهماصلتهمبدأتفقد،الإسلاميةالأمصار

موأسدةعربيةيت!فيبعضهماوأحدفشيئا،شعيئاتضعف

المناطقاولىأصشامامنطقةكانتوقد.الأماباللغاتمتأثرة

العربيةفيالأمصاراأهللهجاتاحتلافويلاحظتعربا.

كانهناومن،الوافدةأحربيةاالقبائللاختلافتبعا

ومصروالعراقوالشاموالبصرةال!صفةلهجاتاختلاف

بعض.عنبعضها

مجالتدخ!أ!رليةابدأت،أ!ماموياالعصرنهايةوقبيل

شعرعلىمقصوهـاتراثها!!انأذبعدالعلمىالتأليف

.اشواةألسنةعلىوأمثال

أحباسياأ!حراشهد.العباسىالعصرفيالعربية

العال!امشرقفيالإسلاميةالحضارةازدهارمرحلةالأولا

المرحلةتلكوبدأتالأندأسر،اوفىمغربهوفيالإمعلامي

الاستيعابآ،أغارمحيةواأجونانيةامنوخاصة،بالترجمة

يعدولموالابت!!ار.أضأليف!اطوردخلتثم،اللغةوتطويع

تلكمعانيعنالتعبيرعلىحدهرقادراالباديةلغةمعجما

تعريبمهمةعاتقهمعلىالعلماءفحم!!،الحضارة

،أخرىلمصطلحاتصيغوتوليد،عربيةغيرمصملحات

أرادوامعانيلتؤديجديدةدلالاتعربيةصيغوتحميل

أدقعنالتعبيرالعربيةاستطاعتوبهذا.عنهاأضعيرا

وآدابها.الشامخةالحضارةتلكعلومفياطعانى

العربية،تعليمفيالتأليفبدأأحصر،اذأكأمصلعوفي

هذاوكان،الكتابيقبم!إتعلمهامرحلةالعربيةشدخلت

كالنحواللغويةالعلومصرحعليهقامالذيالأساساهو

والمعاجم.والبلاغةأطغةاوفقهوالأصواتوالصرف

دويلاتإلىالإلمحلاميالعالهاانقساممناشغمعلىو

للإدارةاخرىلغاتواتخاذ،الثانيالعباسىالعصرفي

للعلوملغةبقيتأحربيةااللغةفإن،والتركيةكالفارممية

حواضرفيوالعلميةالثقافيةالحركةونمت،رالاداب

وقرطبة.والقيروانوحلبا!ماهرةشا،متعددة

المسلمينشأنضعفحير.الحديثالعصرفيالعربية

وتعرضت،الميلاديعشرأسسادساأ!رنامندأ!رباو

أفضلأنالمستعمرونرأى،الاستعماريةللهجماتللاده!ا

الدينوحدةهدمهيوالعربالمسلمينتماسكلهدموسيلة

اللهجاتبإحلالأصلغةاوحدةهدمحاولوارقد.واللغة

أوائلفيالدعوةتلكوبدأت،أعصيحةاأحربيةامحلاعاميةا

دعاتهمفأخذ،الميلاديعشرالتاسعاغرنامرالتمانينيات

،الناسعامةسكلمهاالتيباللعةأسعلوماكتابةلفكرةجونيرر

واقترح،القاهرةأبناءللهجةقواعديضعبعضهما:طفهت

كلأنإلا.اللاتينيةفبالحروأنحصيحةاا!ربيةاصتابةنآحرو

فا.ظإتظأحفقتأسدعواتاتلك

ضعفالاستعماريةالهجماتتلكآثارمنثانأحشر

الشمالدولوخاصة،العربيةالبلادلعض!فيالعرليةلتأن

العلوملدراسةو!ميلةالأوروبيةاللغاتواتخاذ،الإفريقي

أغلبوفياللغاتبمدارسيعرففيماالحديثةأعنونوا

نشطةحركةالعربيةالبلادفيبدأتوقد.الحامعات

الكتابةلغةتعريب،الأول:اتحاهينفيتتمثلللتعريب

لغةتعريبوالثاني،الإفريقيأصشمالابلادفيأخخاطصار

وقدكلها.العربيةالبلادمستوىعلىوالفنودأحلوما

بلادوأحرزت،والعراقسورياالأحيرالاتجاهفينجحت

هذافيبالجهدالقائمينوتحدو.النجاحلعضرأخرىعربية

فيالإسلاميةالحضارةوسعتالتيالعربيةبأداخقةاا،تجاه1

الحديثة.الحضارةتسعأنعنعاجزةتحودلناطاضي

لغةوتستخدم،الكتابةلغةهيأجوماالفصيحةوالعربية

والتلفاز،الإذاعةوفي،والادبيةالعلميةالمحافلفياطحديث

إذاعجيبلممحرولها،والأفلامالمسرحياتفيوأحيانا

فلهجاتالعاميالتخاطبلغةأمايجيدها.عمنصدرت

مع،الفصيحةالعربيةاللغةلكن.العربيالعالمفيعديدة

العربي.العالمأنحاءكلفيتافافهمامفهومة،ذأسك
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؟اللغاتبتلكوتأثرها،الأحرىاللغاتفيالعربيةأثرمدىما6

طويلتاريخالعربيةدلغة.جغرالمحية،العربيةاللغة

اعتمدناماإذاوذلك،.مقالخامصالقرنمنجذورهتبدأ

الجزيرةشمالىفىعليهاعثرالتيالثموديةالنقوشعلى

ووسطها.العربية

علىالعرسةاللغةنحثسأت.العربيةللغةالجغرافيةالبيئة

القدماءأصابولقد.العربيةالجزيرةشبهفيالأقوالأرجح

بالماءأحيطتوإن،فهي:العربجزيرةعليهاأطلقواالذين

منالرمالببحارمحاطةوجنوبها،وغربهاشرقهامن

رمالذاتمتسعةقفاروهيبالنفود،تعرفحيثالشمال

دونتحولوتلالآكثباناوتشكلهاالرياحتسفيهابيضاء

اللغةنشأتالجغرافيةالعزلةهذهإطارفي.بسهولةاجتيازها

الساميةاللغةمجموعاتأقرببأنهاتوصفالتيالعربية

.النقاوةإلى

استخدممنأولشلوتزرالنمساويالعلامةكانولئن

فيإيكهورنوشاركه،أم781عامالساميةالشعوباسم

هذهلغاتتسميةفي،الميلاديعشرالثامنالقرنأواخر

وغيرها،والاراميةالعربيةومنها،الساميةباللغاتالشعوب

نأإلىقرونبسبعةقبلهماتوصلالأندلسيحزمابنفإن

التيوالعربيةوالعبرانيةالسريانيةوأنكالبشر،أسراللغات

بتبدلتبدلتواحدةلغةحمير،لغةلامضرلغةهي

أهلها.مساكن

لأنالساميةلنظريةالعربالباحثينمنكثيرتصدى

التورأة،فيالتكوينسفرمنالعاشرالإصحاحمصدرها

فيالتلموديةالصهيونيةبالدعوةلارتباطهارفضهاوأعلنوا

نأإلىالعربالباحثونهؤلاءويميل.الحديثالعصر

بلادمنطقةتسودكانتوالفينيقيةوالاشوريةالكلدانية

بحيثمتشابهةكانتاللغاتوهذه.الشاموبلادالعراق

علىوالدليل.واحدةقديمةلغةمنلهجاتعدهايمكن

شنقلأنا!شطاع-السلامعليه-الخليلإبراهيمأنذلك

جميعمعيتفاهموأنوالحجازومصروالشامالعراقبين

الأقطار.تلكسكان

فيالجغرافيالموقعأثر.العربيةاللغةفيالموقعأثر

فالفارسية.جيرانهاتحديدمنذلكوشفيع،العربيةاللغة

فلسطينتسودكانتوالآرامية،العربيةالجزيرةشرقىفى

ولغاتوالحبشية،العربيةالجزيرةشبهشمماليولمموريا

واللغة.الجنوبمنالعربيةتجاوركانتالجنوبيةالعرب

التأثيرتتبادلجميعافهي،اللغاتلممائرعنتشذلاالعربية

ويقال.وتستوردهاوالألفاظالكلماتوتصدروالتأثر،

مماأكثرالفرسلغةمناقتبسواالعربإنبالإجمال

التىالعزلةكذلكالموقعاثارومن.سواهامناقتبسوا

لهجة:ومنهاالعربيةاللغةفياللهجاتتعددإلىأدت

الحجاز،وعربوأ!مدوخزاعةوثقيفوهذيلكنانة

فيربيعةولهجة،الجزيرةوسطفيوقيستميمولهجة

الشمال

تحفظأنلهاأتاحتبخصائصقريم!لهجةتميزت

العواملومن.اللهجاتسائرعلىتسمووأنشخصيتها

العرببينقريشلهجةإشاعةعلىساعدتالتي

وجودالإلمملامقبلللعرباللغويةالوحدةنواةوجعلها

مناسكهم.ليؤدواإليهايحجونالعربكانالتيالكعبة

كابعض،بلهجاتبعضهمالوفودتأثرذلكعلىوترتب

مكةأساسهاالعرببينمشتركةلغةتكوينإلىأدى

.والحجاز

نسبةأصبحتالعربيةللغةالجغرافيةالعزلةوبسبب

اليسوعينخلةرفائيلالأبقدرهاضئيلةفيهاالأعجمية

فيالفرنسيةغيرالكل!اتنسبةتصلبينما5.2%،بنسبة

لغويباحثأكدهلماوفقاوذلك%،55إلىالفرنسيةاللغة

.محدث
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ساعدتاكتىالعواملأهممن.العربيةاللغةانتشار

القرآنومعجزتهالإسلامىالدين،العربيةاللغةانتشارعلى

الكريماغرانابآياتبالتعبدمطالبونفالمسلمون.الكريم

بفض!!أنهبروكلمانالمستشرقذكرولقد.صلاتهمفي

لغةأيةتعرفهتكادلامدىالعربيةبلغتالكريمالقرأن

المجتمعسماحةساعدتولقدالدنيا.لعاتمناخرى

منكابأنعث!ورمحمدلسانعلىقررالذي،الإسلامي

الأموراص!و.أصعربيةانشرفى،عربىفهوالعربيةيتكلم

القبائلهجرأتالعربيةنشرعلىساعدتالتيالأخرى

غيرمنالزواجعلىوالإقبال،المفتوحةالأقطارإلىالعربية

العربية،معهاحملتالإسلاميةالفتوحأنكما.العربيات

الذيالأمرأنكما.المنتصرينالفاتح!تلغةالعربيةلأن

الأمصارافىالدواوينبتعريبمروانبنعبدالملكأصدره

الظروفتعنسابهأنفيهلاريبومما.العربيةانتشارإلىأدى

اطغةاانتشارفىتنكرلاآثارأ!هكانالطهبيعيةالجغرافية

اضانىااغرن!!أصىكبيراانتشاراانتشرتالتي،العربية

.للهجرةوالثالث

نحوأحريةايتحدت.العربيةللغةالجغرافىالوضع

عددهميقدرأرزيناالعربيالعالمسكانمجموعمن98./

فيأحربيةباالمتحدثيننسبةوتقل،مليونمائتيبنحوالان

وجيبوتى،الصومالمنكلفيالإفريقيالعربيالجناح

الجزائرشرقيوجنوب،العربىالمغربمناطقبعضوفي

اكبربر.لغةتنتشرحيث،وتونسليبيامنأجزاءبعضوفي

الكرديةشنجدأحربياالعال!امنالآمميويللجناحبالنسبةأما

شرقيأجزاءبعفرفيأغارمميةوا،العراقشرقيشمالفي

المتحدت!تعددويقدر.المحتلةفلسطينفىوالعبرية،العراق

يتحدثونحيث%5عنتقللنسبةمموريافيالعربيةبغير

والأرمنية.والسريانيةوالتركيةالكردية

منمليون022منيقربماأنبالذكروجدير

مئاتأنكما.العربيةيتحدثونالعربغيرمنالمسلمين

الإمعلامية.الشعوبأخاتدخلتقدالعربيةالكلماتمن

علىالعربيةألفاظهاتزيداليومالفارمسيةاللغةإنويقال

ردية9واالتركيةاللغةفيالعربيةوأثرت،الفارسيةالألفاظ

عربي(أصلمنالصوماليةمفرداتمن3%0)والصومالية

وغيرها.والفولانيةوالهومماوالسواحيلية

الكلماتعرفتالأوروبيةالقارةالإسلامدخلوحينما

الأسبانيةمثلالأوروبيةاللغاتمنكثيرإلىطريقهاالعربية

وغيرها.والفرنسيةوالإيطاليةوالبرتغالية

فهي،الساميةأطغاتاأقدممنالعربيةاللغةكانترإذا

يقول.والإسلامالكريمأغرآناببقاء-الله!ءإن-باوو

!لحافظونلههـاناالذكرنزلنانحنإنا):وتعالىتباركالحة!

.9الحجر:

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

انطروإلدوليسيا،إيرالىودولعربيةأ،درك!!فياللعةفقرةالظر

أيضا:

العرديةاللعةالكريمالقرآنالعر!أسواق

اللهحةال!!لاءاللعات،السامية

!هصدمححدارر!بالعاتا!ر!ا

احلعةاالإسلاميةا--11

أسئلة

تشس!؟اللعويةالمجحوعاتأيوإلىالعرلية؟اللعةنشأتأي!-أ

أحربية؟االلعةكأالجعراشيةالحزلةأترما-2

الربية؟اللغةانتشارعلىساعدتالتيالعواملما-3

وخارحه.العريالعالمداخلالعربيةللعةالحعرافىالوضعتع4

العرلية؟اللعةاششارعلىماعدتالتيالعواملأه!ما-5

ويحاول.دلغةالعدميةاددراسةهواللغةعدمعكلم.،اللغة

تتغيركيف:مثلاللغةحولأسئلةعنالإجابةأ!لمامدا

علماءويبحث؟معينةمعانللمفرداتي!صن:لماذاأطعاتا

يتكلمونهالاالتىوتلكيتكلمونهاالتيالحعاتافىأ!لغةا

سواء.حدعلى

يحللونفإنهمحدلمجةلغةاللغةعلماءيدرسوعندما

اللغة،بتلكالأصلبنالمتحدثينمنأكثرأوواحدكلام

)راوية(.لغويامخبراالشخصهذامث!!عليويطهلقون

ولذا،كتابيةأنظمةلهاليستاللغاتمنكثيراإن

تسمىرموزاستخدامإلىالغالبفياللغةعلماءيتجه

للمخبرالكلاميةالأصواتلتدوينالصوتيةالألفباء

لتتئالميتةاللغاتأيضااللغةعلماءيدرسكما.أطغويا

الحديتة.اللغاتنشوء

النظرياتوتكويناللغويةالمادةبجمعاللغةعلماءيقوم

اللغة.حولحقائقإلىيتوصلونثمومنواختبارها،

القليلسوىلايعرفونأنهمالاختصاصيونهؤلاءويعتقد

الأملويحدوهم،لديهمالمألوفةاللغاتأكثرعنحتىجدا

وهناكانقراضها.قبلالمألوفةغيراللغاتودراسةتدوينفي

وعلمالوصفياللغةعلمهمااللغةلعلمرئيسيانمجالان

.المقارناللغة

الوصفياللغةعلم

المستخدمةاللغةبالبحثالوصفياللغةعلمشناول

العلمهذاويدعى.محددةزمنيةوفترةواحدمكانفي

اللغةعالمويحاول.التزامنياللغةعلمبأحيانا

التىبالطريقةاللغةوصفالمجالهذافيالمتحصئص

الكبارويستخدمهامامجتمعفيالأطفاليكتسبها

الناسهؤلاءقدرةعلىالدراسةهذهمثلوتركز.هناك

وفهمها.لغتهمتكلمعلى
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يرتكبوندائماالناسأنيدركونبالطبعاللغةعلماءإن

عندماأنهنجدتوضيحيوكمثال.يتكلمونعندماالأخطاء

يسجلفلربماالعربيةاللغةحولأبحاثااللغةعالميجري

حمل:اللغويينالخبرينمنعددبهاتفوهكماالتاليةالجملة

أولئكبعضفإن،ذلكومعحمراء،راياتالأولاد

يقولوا:انعليهميجبكانأنهيدركوناللغويينالمخبرين

مصطلاللغةعلماءيستخدم.حمراراياتالأولادحمل

بالفعل.الناسيقولهماعلىللدلالةاللغويالأداء

بتدوينالوصفياللغةعالميقوم.اللغةقواعدتكوين

ويستنبط،اللغويونالخبرونيقولهاالتيوالجملالكلمات

الناسلقدرةوصفاأي؟اللغةتلكقواعدالعسجلهذامن

بالقدرةالقدرةهذهوتدعى.الأصليةلغتهماستخدامعلى

المتحدثينحصافةعلىدائمااللغةعالمويعتمد.اللغوية

قواعدها.استنباطعلىذلكليساعدهللغةالأصليين

قدرةفيسمثلإبداعياجانبااللغاتلجميعإن

يصادفوهالمجملوفهمقولعلىللغةالأصليينالمتكلمين

يحصى.لالغةأيةفيالجملعددأنكماقبل.منمطلقا

بالجملبوضحثائمةمالغةوصفيمكنلافإنه،وبالطبع

اللغةعالميستنبط،ذلكعنوعوضافيها.المستخدمة

بهايمكنالتيالكيفية،تدريجيبشكل،توضحقواعد

البحث.قيداللغةفيالجملةأشكالمنشكلأيتكوين

يمكنكيفلناتبينبأنوظيفتهااللغةقوأعدوتؤدي

فعلىلها.سابقةجملإلىبالاستنادجديدةجملتكوين

يمكنالنجومعددفلكعالمأحصىجملة،المثالسبيل

ذلكالملكةاعتقدت:جملةفيذلككلمةمحلتحلأن

قدرأتتضمنجديدةجملةتكوينإلىالإحلالهذاويؤدي

الفلكعالمأنالملكةاعتقدت:وهىالمعلوماتمنأكبر

.النجومعددأحصى

وصفيةأومعياريةبويقةاللغةقواعداستخدامويمكن

يجبكيفللناستبينأنالمعياريةاللغويةالقواعدوتحاول

تقترح،ذلكعلىوكمثال.اللغةيستخدمواأنعليهم

بدلأنقودأيلديليست:جملةاستخدأمالمعياريةالقواعد

القواعدفإن،ذلكومعنقودلديليسأملكلاجملةمن

لتلكالفعليالناساستخدامتعكسلاقدماللغةالنحوية

عمادائمايعبرونالناسفإن،ذلكإلىبالإضافة.اللغة

مختلفة.قواعداتبعواوإنحتىواضحبشكليقصدونه

ثلاثةصتاللغةقصاعدتتكون.اللغةقواعدعناعحر

الدلالي،العنصر2-و،الصوتىالعنصر-ا:هيعناصر

النظمي.النحويالعنصر3-و

كيفيةت!،التيالقواعدمنيتألفالصوتيالعنصر

الصوتيالنظاميختلفأنويمكن.والجملالكلماتنطق

فعلى.أخرىللغةالصوتيالنظامعنكبيرااختلافاماللغة

نطقالأ!حبانيةللغةالصوتيالنظاملايميز،المثالسبيل

من)زر(.و)زير(الكلمتينفىالعربيينالصائتينالصوتين

في)+(الصوتنطقالتايلنديةاللغةتميز،أخرىناحية

ذلك.الإنجليزيةتفعللابينماو)6!،!،(3()+ا!ءأ

إذامايبين.فهوالجملتعنيماذايبينالدلاليالعنصر

سبيلفعلى،أخرىجملةلمعنىمماثلاماجملةمعنىكان

الاختبارفيالنجاحمنالطالبكلكن:جملةإن،المثال

مثل:جملةلكنالاختبار،فيالطالبنجحضمنيا:تعني

نجحضمنئا:تعنيلاالاختبارفيينجحأنالطالبحاول

الاختبار.فيالطالب

جملةمعنىبينالعلاقةيبينالنظميالنحويالعنصر

أنهالعنصرهذأيبينكما.الجملةتلكفيالكلماتونظم

ويظلمختلفتينبطريقتينجملةفيالكلماتترتيبيمكن

الجملتينأننجد،ذلكعلىوكمثالواحدا.الجملةمعنى

الشطيرةالمفميفةأعطت:ذاتهالشيءتعنيانالتاليتين

ويقول.الشطيرةفتاةأطولأعطتوالمفميفةفتاةلأطول

.للأخرىعياغةإعادة!طالواحدةالجملةإناللغةعلماء

العقارناللغةعلم

حيثمناللغةدراسةهوالمقارناللغةعلمإن

وباختلافآخرإلىمتكلممنأستخدامهافيالاختلاف

اللغةعلمأحياناالمجالهذاعلىيطلق.والأزمنةالأمكنة

التاريضي.

اللغةعلمفيالمتخصصيئالباحثينبعضيحاول

اللغةبنيةحولعالميا!حيحةاستنتاجاتصياغةالمقارن

علىاللغاتتصنيففيالبحثويشكل.اللغويوالتغير

بذاته.قائماللدراسةمجالأنوعهاأساس

المقارناللغةعلمفىالمتخصصونالباحثونويسعى

،الأولالمقامفياللغةنشأتكيفتبيانمنللتمكن

السجلاتلكننشوئها.إلىأدتالتيالظروفووصف

أنظمةاستخدمواالناسلأننسبياحديثةتعتبرالمكتوبة

نجدبينمافقط،سنة0005حواليمنذالكلماتلكتابة

ماوبقدر.أطولفترةمنذالمنطوقةاللغاتاستخدمواأنهم

العصرهذاثقافاتلجميعفإن،تبيانهاللغةعلماءيستطيع

فإننا،الأسبابهذهولكلالتعقيد.فىمتساويةلغات

اللغة.أصلحولتقريباشيءأيلانعرف

المقارناللغةعلمفىالمتخصصمونالباحثونيستخدم

التركيبإعادههماللغةدراستهمفىرئيسيتينطريقتين

.المقارناللغويالتركيبإعادةو،الداخلىاللغوي

أستخدأمعلىتنطوي.الداخلىاللغويالتركيبإعادة

مرحلةخصائصلتوضيحمالغةنشوء!راحلمنمرحلة

فىبنظجراتهامالغةفىصيغةأوكلمةمضاهاةأولها،سابقة



،علماللغة138

سبيلعلىأحربية،اففى.اطاخليةااجيناتباأيذاتهابماللغة

يسم-وسمهو:المثاللهاأوالمعتلاالأفعالانمطأننجد،المثال

ماعلىلقيحرأدافتراضايمكنأسذاعذ.-يعد-وعد-س!-

صف.-يصفص-وصفص:فنقولتقدم

فيهايستخدمطريقة.المقارناللغويالتركيبإعادة

اشتراضيةلغةتركيبلإعادةمتشابهةأخاتعدةاللغةعا

أجدائيةاأطغةاأدأطغةاعال!اويفترضالبدائيةاللغةتدعى

تلكصيصتر3إعادحرتالتيأطعاتالمشتركالأصلاهى

منها.أطغةا

يأ!ممار!صا،أص!سلماتابعفرأصلغةاأآعايقارلىفربما

أحسبئيةاأسلغت!تافيأضثنيةاضمائرومنها،بيةالحنوأصعربيةاأصلغةا

بعضيقارنأوأغصحى(.)1أجةالشماالعربيةباللغةوايعينية

فيبنظائرهاأخائباتواالمحاطباتممضميرأعينيقيةاالضمائر

كالآراميةالأخرىاأصغرديةاأصثمماليةاأحساميةااللغات

والعبرية.

الإكأريقيةصاأحت!!أنيفترضألىاطغةااسمأحايمكن

علىياتغتو،المثا!سيلىعلىأ!ا،تينية،وا)اليونانية(

دأأيضايستخلصسما.أجدائيةاأطعةأصامتةاالأصواتا

فيهاستبدكتقيحموأخحوأ!خضعتقدالإنجليزيةاللغة

ويعتبر.ممتفمةأرةبصوىلأصأصامتةاالأصواتبعضر

بهاتتسمااكتيالحصالصهرإحدىأ!موتياأخحولاهذا

والهولندية.الألمانيةواالإنجليزيةومنهاالجرمانيةاللغات

الأخرىالدراسةومجالاتاللغةعلم

اللغةمنمعينةجوانببحثاللغةعلماءمنكثيريتناول

علماءيبحثأطثال،اممبي!فعلى.أخرىبمجالاتتتص!!

أحماصرواا!لغةاب!تالمتبادلةالتأثيراتالأنثروبولجيوناللغة

معرفةالاجتماعيوناللغةعلماءويحاوا!.أطثظفةالأحرى

العمرفىأي!ختلافاتوشقاأطغةاا!متحداماتتتغيركيف!

اللغةعلماءأما.والاجتماعيةالاقتصاديةألمكانةواوالجنس

ص!ضمسبا!للطرقأمحامةاالسماتلمعرفةفيسعونالنفسيون

بدرا!مةأيضايقومونكماويستخدمونها.أطغةاالناسبها

ا!شخدامعلىالفردقدرةفىتؤثرالتىوالإصاباتالأمراض

أحلاقةباالرياضياللغةعلمفىالمتخصصونويهتم.اللغة

برمجةفيالمستخدمةالاصطناعيةواللغاتأجشرافئاتبين

لونفيحاوالتطميقياللغةعلمفيالمتحصصونأماأح!مبيوتر.ا

الاجنبية.اللغاتتعليمالتحس!تاللعويةأطبادئاا!شخدام

لاريخيةنبذة

شيسباق!تالعرب!صان.العربعنداللغةعلم

مندالعلمهذافيالتصنيصوبدأوا،اللغةعلمشيالتصنيى

وقدللميا،د(.)السالغ،الهجريالأولاالقرنأواخر

التيالمعاج!اعلمعلىالأولىاالحقبةفيتصمنيفهماانصب

كانفقدلها.تبويبعيرمنالمشكلةالألفاظامعانيتشرح

بحسبوليسالدلالةلحمسبآنذاكأطغويةاالمادةترتي!

أحمدبنالخلي!العرباللغويينأبرزومن.الموضعوعات

وأبو،العينكتطباللغةفيمصمنفاتهوأشهر،الفراهيدي

جنيوابن،الجيمكتاب!تبهوأشهرالشيباليعمرو

الصاحبي،كتابوكتابهفارسوابنالخمائص،كتابهو

للثعالبي.العربيةوسراللغةفقهكتابر

منكثيرعنالإجابةالقدممنذأ!ناسالحاو.المقارنون

نهايةفيدرامعتهمالمقارنونسدأ.أطعةاحوأ!اطتاهـةالأسئلةأ

علماكان،الوقتذلكفي.احيا،ديعشرأصمالغاأمخىرتا

المصطبهذايزالولا،المقارناللغةفقهيدعىأطغةا

البريطانيونلاحظوقدالحاضر.الوقتفيأحيانايستخدم

إحدىوهيالهند!عتانية،أنالهحدفييعيشودكانواالذير

اللاتينيةاللغت!تتشبهالهند،فيالمستخدمةاللغات

والإغريقيةاللاتينيةأطعاتاأنا!متنتحواو،الإغريقيةاو

جميعهانشأتأطهسدستانية(أع!ديمااصش!!!)ايتيةأحشسرشا

قدما.سثرأاحدذواحةص!

الأوروبيةاللغاتبدراسةذلكلعدأجاحتونابدأ

اللغاتجميعأنفاكتشفوابينها،ألمقارناتاوإحراءالحديتة

وشمافيوأفغانستانفارسلغات!ذاوتقريبا،بيةالأوررا

وقد.الأصلباللغةتوصف!واحدةأخةمننشأتالهند

الهندو-اسماالبدائيةاللغةتلكعلىالحغةاعلماءأطلق

أوروبية،-الهندومنمدونشيءاليوملايوجد.أوروبية

أوروباشيالمتداولةالحديثلغةكاستبأنهايعتقدوأحش

..مق0002عامقب!!اكشرقية

جاكوبالحممهألمانياباحثاالقدماءالمقارنينأبرزكان

لحكاياتبجمعهماعرفاأخوينأحدوهو،أ!دولحريم

واللغاتوالألمانيةالإنجليزيةاللغتينأنحريمبشوقد.الجن

مثلماتماما،أوروبية-الهندومننشأتايلأخرىاالجرمانية

والسنسكريتية.واللاتينيةالإغريقيةأطعاتامنهانشأت

بينالعلاقةيوضحأصذياجريمقمانونالباحثهذاووضع

الصامتةوالأصواتالجرمانيةللغاتالصامتةالأصوات

الأخرى.اأوروبيةالهندوللغات

شمليخروأوجستبوبفرانزالاخرينالمقارنيتومن

الألمانيةواللغةالسنسكريتيةبينبوبقارن.ألمانيوكلاهما

اللغةقواعدبتصنيفشليخرقامبينما،أحرىولعات

ذاتها.أوروبيةالهندو-

عنانبثقتعشرالتاممعالقرنمنالسابعالعقدفي

اسمأنفسهمعلىأطلقوااللغةعلماءم!مجموعةالمقارن!ت

اللغويةوالقوانينجريمقانونأنوأعلنوا.المحدثينالنحويين

الحالاتأنوزعموااستثناء،دونصحيحةكلهاالأخرى

.أخرىقوانينأحمللتاجهيالقوان!تتلكفيالظاهرةالشاذة
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نظروقدعشر،التالمعالقرنأوائلفينشأت.اليوية

الأصواتمنأنماطمنتتألفكأنظمةاللغاتإلىالبنيويون

شميءمعرفةبهدفالأنماطهذهبدراسةوقاموا،والكلمات

لامتميزةبنيةلغةلكلأنالبنيويونواعتقد.اللغةبنيةعن

لغةعالموأصبع.أخرىلغةأيةببنيةمقارنتهايمكن

للبنيويين.زعيمأولسوسيردوفردينانداسمهسويسري

الظهورخلالفىبدأت.للغةالتوليديةالنظرية

تشومسكينعوميدعلىالعشرينأغرنامنالخمسينيات

نأالتوليديوناللغةعلماءويعتقد.أمريكيلغةعالموهو

محدودغيرعددلتكوينمعينةقواعدمنيتألفاللغةنحو

التصوراتبعضأنالتوليديونأثبتلقد.الجملمن

.اللغاتلوصفملائمةغيرللنحوالبنيوية

أدواتفإن،التوليديوناللغةعلماءيقولهلماووفقا

علاقةتبينالتيهيالنحويةالتحويلاتتسمىنحوية

ضروريةالتحويلاتهذهوتعتبر.ببعضبعضهاالجمل

أضظريةافيأما.الجملمنلكثيركاملوصفلتقديم

دورأيالقبيلهذامننحويةلأدواتيكنفلم،البنيوية

برزت،العشرينالقرنمنالسبعينياتأواخرفييذكر.

إطارفيالتوليدييناللغةعلماءبينكبيرةخلافات

وأساسيةعالميةخصائصتحديدإلىللوصولمساعيهم

.للغات

الموسوعةفيعملةذاتمقالات

للغةاحريمعلم،لأصواتا

العربيةاللعةإدواردساسر،علم،ال!!سان

النحوالعربلغاتليو،ردبلومفيلد،

نعوم،تشومسكي

تراثعنتعبرالتيالمكتوبةاللغةهيالقولمج!ا!ة

لتاريخهومستودعالهويتهرمزاوتعد،وتاريخهالشعب

ووسائلالتعليمولغةالرسميةاللغةهىعادةوتكون.وتراثه

رسميةلغةتكونأو،اللغةالاحاديالمجتمعفيالإعلام

الواحد.البلدفياللغويةالجماعاتتعددحالةفيإقليمية

الرسمية.اللغةبماللغة:أيضاانظر

وألغتينمفرداتاختلاطمنتنشألغةالهجيناللغلأ

مجموعتينبينللتفاهمتستخدمببعضبعضهماأكثر

اللغةتطورتوإذا.التجارةمجالفيخاصةلغويف،،

مزيج،لغةسميتمعينةلغويةلجماعةلغةلتصبحالهجين

الفرنسيةبينالاختلاطعننشأتالتياللغاتأمثلتهاومن

منالهجيناللغةتطورتوإذا.الإفريقيةاللغاتوبعض

الموسعةالخليطاللغةسميتوأساليبهااستعمالهاحيث

والنيجيرية.الإنجليزيةمنالخليطكاللغة

غينيابابوافيشائعةلغةأهمالهجيناللغةوتعتبر

نسمة.مليونمنأكثرثانيةلغةيستخدمهاإذ،الجديدة

مستقلة،لغةالجديدةغينيابابوافيالهجينواللغة

الإنجليزية،منمشتقةكلماتهامن7%.-65حوالي

محليةلغاتمنأتتكلماتهامنأخرى03%-2وه

وتوجدال!لمانية،منأخذت%5وحوالىالطولاي،أهمها

كثيرأأنغير،والبرتغالالملايو،لغتىمنقليلةكلماتبها

تماما.معانيهاغيرتأوحورتقدالكلماتمن

الهجين.الإنجليزيةأيضا:انظر

(.الغرابعيمقلرأحزاءالغرابعيشأن!:.اللغد

متعمد.مخفىمعنىعلىتحتويجملةأوسؤالالحغز

شكلعادةويأخذ.للتسليةهذازماننافيويستخدم

علىالأمثلةومن.التوريةعلىيعتمدنوعوهو،الأحجية

شيءإلىأصابعهبأحديشيررجلالألغاز:منالنوعهذا

هذا؟ما:صديقهويسألالحجرةتكييفجهازوليكنما،

هذالا،:لهفيقول.تكييفجهازهذا:الرجلعليهفيرد

5(.يدإصبع)يعني،إصبع

وغيرالممكنةالافتراضاتعلىيعتمدآخرنوعوهناك

عندماالفيليذهب"أيناللغز:فمثلاما.لسؤالالمتوقعة

الجوابوهذايشاء".حيثإلى!"جوابه"؟يستلقيأنيريد

يتحدثظاهرهفىالسؤاللأنوذلكوفكاهةدهشةفيه

الرهيبالحجمعنالحقيقةفيولكنه،الفيلةعادةعن

للفيلة.

منوعدوهالكلاممنالنوعهذافيالعرببرع

والأحاجىالألغازجانبإلىعليهوأطلقوا،الأدب

وورد.والمترجموالمعمىالأغلوطةمنها:أخرىمسميات

وتنوعت.ونثرهمالعربشعرفىالألغازهذهمنالكثير

إليها:توقتالتيالموضوعاتأهمومنالألغاز،هذه

الفرأئضوألغاز،الفقهيةوالألغاز،والنحويةاللغويةالألغاز

أخرىكثيرةوألغاز،والفلكيةالحسابيةوالألغاز)المواريق(،

ذلكأمثلةومن.المذكورةالألغازمنأيتحتتندرجلا

:والجوابتغير؟إذادمهيطهرحيوانأيالفق!:اللغز

ولغز.طاهراأصبحمسكاوصارتغيرإذادمهفإن،الغزال

الاخرعمأحدهماغلامانيكونأنيتصورهلآخر:فقهي

رجلتزوجإذافيماوذلكنعم؟:الجواب؟خالهوالثاني

فابنولد،منهماوأحدلكلوولدابنتها،أبوهوتزوجامرأة

.الأبابنخالالابنوابن،الابنابنعميكونالأب

وجههالذياللغزذلكهو،الإغريقعندالألغازوأشهر

لهالذيالشيء"!ما:طيبةلسكان(الهول)أبوالسفينكس

وذا،قدمينوذا،أقدامأربعةذايصبحثمواحد،صوت
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أوديب،أجطلاأطغزاهذاعنأجابوقدلملم؟أقدامثلاثة

ثم،طفلوهوأربعةعلىيزحف،"لمالإنسانبأنهقالحيث

عصايحملوأخيراشابا،يصيرعندمارجليهعلىيسير

"لم.السنفييكبرعندما

بتأليف،الوسطىالعصورخلالأوروباشعراءاسعتمتع

إكستركتابباسمالمعروفالكتابويحتوياللألغاز،

باللغةحضبتوقدالألغاز.هذهمنمث!!001مايقاربعلى

.الميلاديالثامنالقررمنمبكرةفترةفي،القديمةالإنجليزية

اصفأعوامتامحتلن!ة،موضوعاتإلىالألغازتطرقتوقد

إحاباتهاا!لأأخازهذهوبعف!الصقور.ووالكتبوالسفن

:مع.صعبةإجاباتهاالاحروبعضهاجدا،أغهمااواضحة

إشىاشماندأصكفيالنالرنظرةأعهماالمجالتفتىفهيذأ-ك

أجومية.اوحياتهماالطيعةأحداث

المحويكيسادابنالفنهذافيألفواأسذيناأشهرومن

والزمخشري،المعمىكتابمؤلورم(161هـ،)992

،المحاجاةاسمهذلكفيحضابولهأم(،431هـ،)538

الإعجازز!صتابهأم(172هـ،)568يالحضي!إالمعاليوألو

حرو،)666اطوصلىأطهعبدابنعليروالألغازالأحاجيفى

الألغاز.حلفيالمجتازعقلةشتابأ،رأم(267

فيضعتواكتيالأأمخاراكانتشقدإنجلترا،فيأما

الأمر،ابدايةصىنعثىهـهاقياشتيال!صبائلأرمنمجموعات

الأسئلةاسمهحتابنشرفقد.والترفيهالتسليةأجلمن

ديوينكنبنشرهوقام.أم151عامإنجلترافيالملسلية

همبتيمثلأ!الأطفاامدارسأغانيمنالكثيروهناك.ويرد

.قرونعدةمنذوضعهاتمألغازالحقيقةفيوهيدمبتى

الفكاهة.بمالأطفالأغنيةأيضا:انظر

كأالقل!ضرباتصيصدرشادصوتالقلبلغط

ويصدر.قلبيلمرضعرضالعضويواللغط.الناسبعض

وأ،التالفةالصماماتخلالالدميتدفقعندمااللغطهذا

لاقدأخالف!افالصمام.الأربعالقلبغرفبتماخللبر

أثناءتماماالغرفةفتحإلىيؤديأو،بإحكامغرفتهيغلق

،للدمقسريمرورذلكعلىويترتب.القلبانكماش!

وتشمل.القلببلغطمايعرفوهو،التالفالصمامحول

الروماتيزميةالحمىأ-:أ!ضوياأغلبالغطأمعباب

تصلب3-ألميلاد،الحظةإلىترجعالقلبفيتشوهات2-

الوظيفي،واللغطليونتها(.الشراي!ت)فقدانالضرايين

هناكيكونأندونيحدثء،البرياللغطأيضاويسمى

الشخصقياملعدويظهر.أغلبافيعضويمرض

عنيفة.بصورةالرياضيةالألعاببممارسة

.الألغامحربان!:.اللغم

الخضراء.وأوراقهجذورهالأكليزرعنباتا!

الحالاتمعظموفي،الشكليةضواللفتجذوروأغلب

المتماسكولبهاملساءوهيسم؟8إلى5بينقطرهايبلغ

الأوراقوتنمو.أطوناشاحبأصفرأوأبيضريكونقد

سم.45ارتفاعإلىتصلقدمميقانعلىالزغبةالرقيقة

وتعدماء،%09علىتكوينه!ىاللفتيحتوي

بالحديدغنيةوالأوراق،جلفيتامينجيدامصدراالجدور

تقديمهاثموهرسهاالجذورغلييتمماأجاأ،موغاوفيتام!ت

صنعفيالأوراقمنيستفادو.أصلصةاوابا!أضوامع

طبقاالمطوخةاللفتأوراقتعدو.أ!يحنةاو:الحساءأ!سلصةأا

.البلدانمرأ!ديدافيأصديدا

نوعالسويديواللفت.اللفتمنعديدةأنواعتوجد

أحياناويسمى،باللفت11!لةشديدةالخضراواتمن

السويد.الظر:.الرتباخ

وأوروباآسيافيوالحدائقالمزاربشياللفتويزرع

نأالمنزأجةالحدائقاصحابويرى.أجةأصشمااوأمري!صا

الشتاء.مو!عمخلالالحفظجيدالأصفراأطباذااللفت

الصقيعتحملويمكنهالباردةالأجواءفيأطفتايردهر"

جاهزايكونماوعادة،بسرعةالنباتهذاينمووالحفيرو.

منيوما55و45بينتتراوحفترةحلالأطحصاد

فيلحصادهامنا!مبوقتفيأصبذورالذريتمو.رراعته

التربةفيوجهأفض!!علىأجذوراوتمموالخريرو.أوالربيع

إلىالعادةفىالبذوروتدفنوالحفافلأ،التمالممكالمتوسطة

بعضهامنأسم.-5بعدوعلىسما،51.حواليعمق

سيقانعلىالأوراتوتمموحدوره،رأوراقهش!!الأيزراللفت

وشكولىسالش!سل؟كرويالحدورسا!لأكلالصالحوالحزء)اليسار(

أجممين(.)اأملسمتحاسكاص
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علىمعم03مسافةبعضعنبعضهاتبعدصفوفع!

وبخاصةالسماد،منكبيرقدرإلىاللفتويحتاج.الأقل

النباتقملةوتعد.الربيعفصلفييزرعالذياللفت

التيالرئيسيةالافاتالخنافسويرقاتالكرنبوديدان

وأوراقه.اللفتجذورتهاجم

آمحيا.قارةفيأصلانشأقداللفتيكونأنالمحتملمن

وأحلهم،اللفتيزرعونوالرومانالإغريققدماءكانفقد

اللفتكانفقد.أوروباشمماليإلىالنباتهذاأدخلوا

فيزراعتهوتمتعشر،السادسالقرنمنذإنجلترافىشائعا

.الاستعماريالعهدمنذالشماليةأمريكا

الأراضيفىينموادبريالبصلمننوعالبرياللفت

المتحدةالولاياتمنالشرقيالجزءفيالرطبةالغابية

الأرضداخلمنالعريضةالأوراقتلكوتنمو.الأمريكية

تظهرثمومن.الصيففصعلفيوتختفيالربيعفصلفي

مخضرةبيضاءأزهارعدةتحملوهيالورقعديمةمميقان

كالبصل.وطعمهالنباتهذاورائحة.القمةعند

.الكراثبمالبصل:أيضاانظر

أ-اءصتموتحيثالنباتاتأمراضأحداللفحة

الشوالأجزاء.ولاتسقطتتعفنلاولكنهاوتذبلالنبات

السيقانأوالثمار،أوالزهور،أو،الأورأقتكونقدتتأثر

أمراضإلىليشيراللفحةمصطلحويستخدمبأكملها.

اللفحاتمعظموتحدث.الأعراضهذهكللهامتنوعة

أشجارتصيبالتيالناريةاللفحةوتحدثالفو.بسبب

مناس!هااللفحةوتتخذالبكتيريا.بفعلوالتفاحالكمثرى

التيالزهرةلفحةذلكمثال.تصيبهالذيالنباتجزءاسم

الكرز.شجرةزهرةتصيب

لفحةتسببتفقدجدا.مهلكةاللفحةتكونوقد

منالأربعينياتخلالمجاعةفيأيرلندافيالبطاطس

هناكالناسكانحيثالميلاديعشرالتاسعالقرن

حواليوتعرض.البطاطسعلىطعامهمفيكثيرايعتمدون

أثناءالمرضأوالجوعبسببللهلاكشخص075!...

الذيالنباتبالممتخداماللفحةتجنبويمكن.المجاعةفترة

النباترشيمكنكما،المرضلمقاومةخصيصايستولد

وعندما.اللفحةمنعفيليساعدالزرعقبلالبذوروتطهير

نأعليه،تلفتقدالنباتمنأجزأءأنالبستانييلاحظ

ويحرقها.الأجزاءتلكيبتر

(،الضارة)البكتيرياالبكتيرياانظر:الئارية.اللفحة

اللفحة،(،)الأمراضالكمثرى،(والآفات)الأمراصالتفاح

.()صورهلنباتا

عنصرابوصفه،جملةفييستعمللفظالمقحماللفظ

جملتهفيالأخرىألاجزاءببقيةنحويامرتبطغيرمستقلا

العربيةاللغةفييعرفماوهوفيها،استعملالتي

منركنايمثللابأنهالمعترضاللفظويتميز.با!لعترص

منمتعلقايمثلولاعليها،تقومالتىالجملةأركان

ذلك:همثالمتعلقاتها.

يعشومنالحياةتكاليفسئمت

يسأم-أبالكلا-حولاثمانين

اللفظيكونوقد،مقحمةكلهاالاأبالك(فالألفاظ

يهتم-الإنسان-الأنثروبولوجياعلمإن:مثلكلمةالمقحما

هناالإنسانفكلمةوخصمائصها.البشريةالحياةبصفات

مقحما.لفظاتعتبر

مثل:جملةالمقحميكونوقد

قومبدارمررتإذافكيف

كرامكانوالناوجيران

هنا،الإعرابمنلهاموقعلاإذمقحمةكانوافجملة

قوله:عثه!رالرسولعنروي:ومثل،جيراندصفةوكرام

نأبدليلمعترضةك!ص!فجملة"،استقمثمباللهآمنت"قل

بدونها.تستقيمأمحبارةا

صلةذايكنلملأنهإلاالوصفهذايأخذلمفاللفظ

التيللعبارةالعامالمعنىحيثمنأما،النحويبالتركيب

وأالتوكيدوهيعنهايستغنىلاأهميةذوفهوفيها،يكون

بشقيه.الدعاءأوالتفسير

مثل:،الانفعالأنواعبعضعنالمقحماللفظيعبروقد

ال!حيانأغلبوفي.والارتياحوالغضبوال!سفالألم

ومعظم.وآهوتبا،،أفمثلةصوتيةكلماتشكليأخذ

شأنشأنها،المقحماللفظنوعمنهيالسبابكلمات

.السبابكلماتعنالمتطورةالمهذبةالصيغ

فياتكاءكلماتأساسئا،هىحسنا،وآهفالألفاظ

لعلناحسنا،وذلكاعتقدلاآه،:التاليةالتعابيرمثل

للتنبيهإشاراتإماهيهه،وانظرمثل:وكلمات.نحاول

أينهه،أوفكرةلديانظرمثل:،للخطابصيغأو

اللفظلبيانعلاماتأحياناالكتابةفيوتوضع؟.تذهب

والشرطة.والفاصلةالتعجبكعلامةالمقحم

باللغةلفيفتسمىأوكرانيامدنأكبرمنف!

مركزوالمدينة.نسمة000728سكانهاعدد.الأوكرانية

وتعد.الغربيةلأوكرانياوثقافي،وصناعي،وتجاري،إداري

أيضا.مهمامواصلاتمركزلفوف

الزراعية،ألالاتعلىلفوفمنتجاتأهمتشتمل

الثقيلة،والمعدات،الكهربائيةوالأجهزة،الكيميائيةوالمواد

منالعديدوبها.المصفىوالبترولالمحفوظةوالأطعمة
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أخعليميةاوالعاححدأجحتاومؤسساتوالمحتبات،المتاحف

.أم116عامفرالكوإيفانجامعةأكحتشتحسماالعلإ.

فيا!ستتملةأجسياجاإمارة!احاأعوثمديمةأسس

هذهاضدابوح!صمتوقد.الميالأديعشرالثالثأتحرنا

عامحتىالميا،دياعشراشابعأغرراأربعينياتمنألمدينةا

عامحتى1772عاممرأخمسااح!صمتهاث!ام،1772

بحهايةر.لممرخأإالمدينةاامعماأضمسااوعيرت،م1891

الدينةاصدابوا!شعادت،م1891عامالأولىاالميةالعاالحرب

،أم459عامأضاكيةاأ!الميةاالحرببعدو.أخرىهـهـة

ضانيا-أوجمتهوريةمنحزءارسمياأغوفأصبحت

أعلنتصد5)سابق!ا(0أصسوشييتياالاتحادجمهورياتإحدى

أححماله-اشييتيأصمواالاتخادجمهورياتجميرر!رالياأو

،ا1661عاءأسسوشييتياالاتحادتم!ضكلعداستقلاأ!ا

اطس!ملة.!أ!دا!صومنومرجزءاببتمائهارحبتوأحنها

أ!محيفةوا،الرقيهت)الجلداشقأوأ!رثامنلفةا!

امعفمأ.!تابةعليهاخاصةأكأهـىموادأوالميضاء(،

وأأ!احاايبروذهـأوص!قضيب!تل!تموضوعةت!صناللفائى

أصرفيثاشي!!خرفةأعضعاراهدهنت!صوأحيانا.الخشب

اش-حار!.مننو!أيأوبمقبض!ت

أجاغاو.الأمساكاسمهلةتحعلهار،اللفائفصأطقابفراتحمي

رإعاددحلئهايم!لحيثطرفيها؟صاللفيفةتثبيتما

الامشخدام.عندأضاياأ!ضيباحوللفها

أحشىهـ3ااخئصهـ!فيا-هـدىاأسفاتمصا!عتخدامالمصريونلدأ

لعض!ادالميا،!شب!ا!اشراأغرنابدايةوفيألميلاد.اقب!!

الجلدالأنالقدسة،الكتالاتهمالجلدلفائف!يفضلونالأقواما

الىومانراجونانيونا!عاهمدا!كوبعد.البرديصتأطوليدوم

وقاموا.تحملهلقوةالنام!ب!تمتداولاجعلهو،اشلىتبسيطفي

مساحاتاضش!صيلجنبإلىجنجاالأوراقاصالعديدبلصهت

واليابانيونا!كميميولىاايزالاو.قضيب!تب!تكوضعطويلة

والكتابة.الرمعبمفيالحريرورقأغائف!صستحدمود

غيرلفيفةنهايةيشبهأ!ذياالحلزونيالتصميمظهر

فقد.اشومانيوالإغريقيأ!ع!ارياالفنفيبإح!!اممربوطة

تسمىرذمحنموحلزوليةبلفائفالأيونيةاالأعمدةازخرشت

الحلزونية.الحلية

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

الأد!ا،الصيحيصحائرو،اطيتالبحر

الحشا!نرديا

شمدسا!احشاا

صةلمحصوأا

بانجويدو،باشابمأمينانظر:ديمدد.لفيئجستون،

بمشلالاتفكتوريا،؟ولفينجستونستانلىبمبحيرة

إوريقيا(.)داحاالجغرافيةالكشوف

أطنباتاتكريةالذالأعضاءافيتنآتدقيقةحبوباللقاح

الطلع.غبارأيضايسمىوالمحاريطحاملةأضباتاتوااشححرية

الجزءإلىحرالمذالحزءمنأطقاحانقلىبعدرالبدوتت!صنر

التلقيح.لعمليةأضقلاححذاويسمى.أطنباتنثالمؤ

والحشراتالطيورطريقعنأضلقيعامعظمايتما

الطيورطريهتعنتلقحالتيالأزهارااوتتميز.والريا

بهاتجذ!ورائحة،ملونةأزهاراأعابأنالحشراتر

للتصقللزهرةالحيواناتتلكملامسةوعند.الحيوانات

الأزهاراإلىذلكلعدفتحملهالأجسامن!هاأ!لقا!ا!حبو

ومن،أخرىإلىزهرةمنأطقاحاإهـيااوتحم!.الأخرىا

بومعاطةتلقحاكتيالأزهارااتتمىهـمعفمأوآضهـ.إلى!أمحصهـو

عطرية.رائحةأر،زاهيةا!انأات*أجستنجأخئهاإهـ!اا

الجزءوهي،الأسديةفيأطتماحا!شحيهـاأصماتايمةت

الجزءشيالتلقيعبعدأضموايحدثرإكأكلرد.اص!ثراهذ

للمخاريطالحاملالنباتينتحو.بالمللىقةالمسمىرالمؤنث

التلقيحويحدث.الذكريةاللقاحمخاريطفيأغاحا

إلىالذحصيةاللقاحمخاريطمنأ!لقماحااشياحتحم!!عندما

الأنثنوية.البذريةانحاريط

،اللقاححبوبضدحساممجةلديهمأضاسامنثتيرو

فياللقاححبوبمنكبيرةحمياتوجودفإنوأسدأسك

هذهعنوينشأ.القشبحمىيعرفماأ!ايسببأعواءا

الأنفرشتىوا!يونااحصهـارو،الح!صة"،أ!دااالحساممية

.!أ!صصأا؟

بقايافيمحفوظةاطتحجردأصلقا!اتحبوكبتمى

لالافألمستنقعاتواأجحيراتافياشسوبيةأ!مخورا

الحبوبتلكدراسةطريقعنللعلماءويم!ش.أحسن!تا

خلالالمخاحوكذلك،النباتيةالحياةعنال!ضيرمعرفة

.لمب!صةالعصورا

اللقاححبوب

والحجم،،الش!ص!ثخصائصفياللقاححبهوبتتنوع

اللقاححبوبالتنوعاتهذهنتيجةوتتكون.أسمفحاوا

حبوبومعظم.الختلفةأضباتاتاأنواعمننول!!!الميزة

51بينماعرضهايتراوحر،مستصيلةأأوكأةمستداللقا!

000.01)ميكرومتر002مرأ!خرإلىمتراومي!

قدخارجيةقشرةلقاححبةوأعلىسبم(.أتعادا!مي!صومتر

وأبنتوءاتةمغماأأو،مجعدةأوأطلمصاناعمةت!صن

مناللقاحلحبوبأ!داخليةاالحلاياتمنعالقشرةهذه.بثرات

.الحفاف

التي،والقمح،الشاميةأ!ذرةامتللباتاتعنينتجو

فبإمكان.اللقاحم!ضخمةكميات،الرياحبو!ماطةتلقح

حبةمليون18منأحخرينتجأنأسذرةاصتواحدنبات
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لل!!الصغر!تماهيةكذراتتمدوبحيثحداصسيرةاللقاححبوب

علىذلكويتوقىمحددةسطحيةوأنماطأشحالداتلكنها،المجردة

المنئلها.أصباتانوع

تنتجالطيوربوساطةتلقحالتيالنباتاتبعضأنغير،لقاح

.اللقاححبوبمنآلافعدة

بعدفقطأسابيعأوأياملعدةاللقاححبوبتعيش

نأيمكنهاالبلحنخيللقاحخلايافإن،ذلكومعانتثارها.

لمعنة.لمدةلعيع!

التلقيحطرق

والتلقيح،الخلطيالتلقيحأطتلقيح:طريقتانهناك

أسديةمناللقاححبوبنقلهوالخلطيالتلقيح.الذاتي

للتويحيةالعلياالحتمفةالقلم
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الذاتيالتلقيحويحدثآخر.لنباتزهرةمدقةإلىزهرة

الزهرةمدقةإلىزهرةأسديةمناللقاححبوبتنتقلحينما

نفسه.النباتعلىأخرىزهرةمدهشةأونفسها

طرقمنشيوعاالأكثرالويقةهوالخلطيالتلقيح

التلقئيحدثأنفلابدالبذور،تتكونفلكي.التلقيح

بعضهاالصلةقريبةأزهارأو،نفسهالنوعأزهاربينالخلطي

ببعض.

أكبربدرجةالخلطيالتلقيحعمليةالعسلنحليؤدي

منالعسلبعمليقومفهو.الحشراتمنآخرنوعأيمن

فياللقاحالنحلةتجمعإذغذاء.اللقاحويستخدمالرحية!،

إلىترجععندماوتحملهاالخلفيةأرجلهاعلىصغيرةتحاويف

بأجسامهاالحبوبهذهبعضتلتصق،ومدلك،الخلية

التيالأخرىالحشراتوتشمل.الأخرىالأزهارإلىفتنق!ها

والعثة.،والفراشاتوالخنافحه!،،النملال!قاحبحملتقوم

الطانةالطيورفإن،النباتاتتلقحالتيأ!وراعنأما

الطويلمنقارهاتدخلفهي.كملقحاتأهميةأكثرهاهي

اللقاحفيلتصق،الرحيقوتمتصالأزهارداخلالرفيع

.الأخرىالأزهارمدقاتإلىبنقلهفتقومبمنقارها

البتولا،نباتاتتشملعديدةنباتاتالرياحوتلقح

وقد.والبلوطوالقرأصبأنواعهوالنجيل،الشاميةوالذرة

051لمسافةالنباتعنبعيدااللقاححبوبالرياحتحم!!

أكثر.أوكم

تؤرححلدلكونتيجة.السداةلعتلةالحشرةرأس!يضر!أجسار(ا)إلىفتيةرهرةإلىالنحلةدحولفعمد.معقدةعمليةالأوروبيالقصعينتلقيح

وفي.التلقيحيحدتلمعندئد(،اليمين)إلىعمراأكبررهرةإلىالسحلةذهبتواذا.النحلةظهرعلىأطقاحاتضعراسفلإلىالمئبرالمفصليةالعتلة

بالميسم.ويلتصقظوهاعناللقاحيسفضللزهرةالنحلةدخولوأتاء.اللقاحلتلقىأسفلإلىآا!دلىالعمرال!جيرةالزهرة

للتويجيةالعلياالشمةالقلممفصل

الميسم

لم!لمممرلم؟،؟4غ!،لمظلح،!ى4لملم
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الصناعيالخلص!!التلقيحالنباتعلماءاستخدموقد

والقطهن،،الشاميةالذرةمنجديدةأصنافعلىللحصول

فرشباستخدامويقومون.أخرىونباتات،أغمحوا

آحر.إلىنباتم!5أطقااأضقلمخصوصة

ضمنهامنو،أضباتاتامنتلمإلعديد.الذاتيالتلقيح

بعضها،أتحم!!وا،لبسلةارأحشعير،او،لقطنوا،أغاصولياا

مث!!الخلطيأضلقيحانباتاتولعفه!.ذاتيةبطريقةبعضا

نأأيضايم!ضهاالعاديالمغفسجولعضأجنفعشالمثلثا

تتلمبراتيا.

منالأزهاربعضتركي!!ذأ!وأضمواتمئكلمليةو

الراعيبابرةالمسماةالنباتاتفيالذاتيالتلقيحعمليةإجراء

مدقاتها،قبلىتنف!تأسديتهالأن،والعنكبوتيةأخرنوقي()1

ةد11ا!دقاتنضرقماالأسدلةا.اللقا-ويسقط

هوحو!.!-م!حا

باالإكهاهشة،أ!مفصاثاأشجارزتتميز.نفسهأضباتاعلى

صهذه،أنواعفىر.تامةغيرأزهاربوحودأخرىألواعإلى

لاأس!ضهرمدقاتأرأسديةبهاأرهارانباتكليحمل

معا.يحملهما

لإخصابا

الحاملةوالنباتات،الزهريةالنباتاتكلتمتج

تحدثالتيالإخصابعمليةطري!قعنأجدوراللمخاريط،

ذكريةخليةاتحادالإخصابفييتمحيثالتلقئ!بعد

المؤنثة.البيضةخليةمع)نطفة(

المبيض،فيأجيضةاخلاياتتكونالزهريةالنباتاتوفي

صتصيةأ!ذاالخلاياوتنةت،المدقةمنالسفليالجزءوهو

نتيجةأطقاحاحبةالتلقئتنتف!ءوبعد.اللقاححبوب

علىموجودةاخرىوموادوالسكر،الماءامتصاصها

تنبتوبعدها.المدقةمنالعلويالجزءوهو،المليسمسطح

أسعفلإلىأنبوبممهايمموأنهذلكويعني،اللقاححبة

منأكثرأوواحدةتوجدحيثالمبيضاتجاهفي

علىتحتويأضياالتراكيببأنهاتعرفالتي،البييضات

بييضةإلىاللقاحأنبوبيصلأنوبعد.البيضةخلايا

لإخصابإحداهماتقوم،ذكريتانخليتانمنهتنفص!!

الزهريةالنباتاتفيالأخرىتقومبينما،البيضةخلية

أضراتيناعليهمايطلقأنثويين،تركيبينبإخصاب

الأخرىأسذكريةاالخليةاتحادعنويمتج.القطبيتين

بالأندوممبرميعرفماتكوينالقطبيتينأضواتينبا

.الحديدةالبذرةفيللغذاءالنسئالخزنوهوأسسويداء(،)ا

خلالمنالبذورتكونالتيهيفقط،الزهريةوالنباتات

.المزدوجالإخصابهذامثل

أ!ذكريةاالخلايافتتكونالخاريطحاملةالنباتاتفيأما

علىالأنثويةاوالخاريطأسذكريةاالخاريطفيالبيضوخلايا

الذكريةالخلاياإحدىتقومالتلقيعوبعد.التوالي

.الأخرىالذكريةالخليةوتتحل!،البيضةلإخصاب

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

الثحلةذحىا-االاستيا،د

أطحالةااححلةاداخضاا!رد

اصا!اأحتاميةاأررردا

هـ،)857-359حسينبنمحمد،اللقاني

فقيه.اللقانيحسينبنمحمدأم(.أ-453528

تتلمد.مصرأهلمن،محقق،للمذهبحافظ،مالكي

كثيرا،بعلمهانتمإلناس.وغيرهالزروتأحمدأسشيخاعلى

أطقاني.اأسديناناصرأخووهو

خليل.مختصرعلىحواشق:مؤأغ!اتهمي!

وماالشخصعيوبذكرأيالنبز،أطعةافيأصدهالفدب

القرانفيالمعنىهذاوردو!د،نفسهعرتهـهأنيحص

!بالألقابتنابزواولا،أنفسكمللمزواولاإ:تعافيقولهفي

علىالدلالةفىيستخدماللقبفإنالانأما.أ1:الححرات

يكونوبهذا.المدحفياستخدامهوكثر،أ!ذماأوالمدح

نأفيجببه،الملقبالامعمعنتأخيرهيجبلذابمكالنعت

.الكذابومسيلمةاششيدهارون:تقول

ألقاباالصحابةبعضعلىيطلقعثحهىاشنبيكان

بكثرةبدأوانتشارهاللفشيوعأسكنرأ!ما،اختارها

نظراوذأصكعصور،منتلاهمارأعباسياأ!صراخلاا!

الفاطميةأوالعباسيةأصدولةاإبانسواءا!ض!أنفمةأخعقد

.السفاح،العباسبنيمنتلقبمنوأوأ!.أجكاهماأو

والصحئانهبمذمصفةالسفاحلقبأنأممثيروناأيفنو

الكوفةأهلفيخطتهفياللفظهذاوردفقدمدح،صفة

ومنالمبيد".والتائرالمبئماالسفاح5شأنا"استعدوا:قالحين

الخلافةمراسيممنأصشخصيةاالألقابصارتلعده

واعتاد.إلق..والمأمونوالمهديالمنصور:متلالعبا!مية

وذيالرسالتينذي:مثلفخريةألقاباوزرائهممتىالخلفاء

الشخصيةالفخريةبالألقابالتلقيبيقتصرولم.الوزارتين

والولاةالقوادمنغيرهمإلىتعداهمابلالوزراء،على

لقبكما،الخراسانيمسلمأبومحمد؟الأميرفنجد

بنبكرأبوولقببالأفشين،كاووسبنحيدرالمعتصمم

نقلةذلككانلالاخش!د..111ألامطغ!

ي!مهمهو-!.صيس-!

عربية.غيرأصولمنألقاباستخدامبدأإذالتلقيبنظام

واستشرى،عربيةغيرم!صةأسقابأوالإخشيدفالأفشين

المماليك.عصرفيالألقاباهذهمثلا!شخدام

الخلافةلممقطتأنإلىالتلقيبحقللخلفاءكان

ذإالإنشاء،ديوانإلىالتلقيبحقانتقلوعندها،العبا!مية
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صارمئالألقابأنإلىالأيوبيالعصرفيالكتابفطن

ديوانفيخاصاقسماأنشاواثمومنقيود،دونجزافا

علىفعمل،والمراسيمالالقاببقسمسميالإنشاء

لها.المنظمةالأسسووضعتصنيفها

اممتدعت،العباسيالعصرفىالفارسىالنفوذوبازدياد

منالكثيرظهورعقبالالقاباستخدامتنظيمالحاجة

ألقابإلىأضيفتالعصمرذلكوفي.الجديدةالألقاب

الدولةإلىالمضافةالألقابفنجدبممختلفةزياداتالتشريف

وكذلك،الدولةوأمينالدولةوعضدالدولةسيف:مثل

وسيفالدينوبهاءالدينعز:مثلوالدينالملةإلىالمضافة

ماوهومنهاجديدنوعاستجدكما.الدينوجمالالدين

والحفرةالشريفةالمقاماتمثل:الكنايةبألقابيسمى

الألقابومن.السلجوقيالعصرفيوبولثيهاوالمجلس

ألقابالعصرذلكفيالوزراءبهااشتهرالتيالعامةالفخرية

الملكوعميدالملكنظام:مثلوالدينالملكإلىالإضافة

الدين.وظهيرالدينوشهاب

باسملطانالأتراكاستبدالهجريالثالثالقرنوفي

الأمراءأميرهوجديدعاملقبظهروعندهاالخلفاء،دون

الخلافة.مقرفيالخليفةدونبالسلطةيستأثرمنعلىأطلق

ظلواأنهمفنجد،الفاطميةالدولةعصرفيأما

مثل:العباسيوناستخدمهاالتيالعامةالألقابيستخدمون

المكانيةالكنايةألقابإلىدالإضافةوالإمامالمؤمنينأمير

لدينالمعزمثل:الفخريةوالنعوتالشريفةالحضرة:مثل

نأونلاحظ.اللهلدينوالعاضدوالحاكملعزيزواالله

بمعامةلمبادئترمزكانتالفاطميالعصرفيالألقاببعض

غيبتهحالتيفيالحقإماملقبإطلاقذلكومن

إلىإشارةذلكوفي،الفاطميالخليفةعلىوحضوره

زمانكلفيعلويإمامبوجودتناديالتىالشيعيةالعقيدة

ذلك،الظروفاقتضتإذايغيبقدالذيالحقإمامهو

جورأ.م!ئتكماعدلآالدنياليملأسيعودلكنه

جديدةألقابظهرتالأمورمقاليدالأيوبيونتولىولما

بالإضافة،الألقابأنظمةفىسادتالتيالفوضىاقتضمتها

التربويةالألقابظهرتلذأ،الصليبيةالحربظروفإلى

ومنصف،مولاهرحمةإلىالفقيرالعبدمثلوالجهادية

المجاهدين،وأمير،اللهسبيلفيوالمجاهد،المظلومين

الثغور.وحاممط

حددوأقدالكتابأنفنجدالمماليكعصرفيأما

.النعوتسموهماوبينبينهاوفرقواللألقابخاصامدلولأ

بصيغةتردالتىالمدحصفاتعلىعندهماللقبفاقتصر

صفاتوسموا،العالموالشيخوالفاضلمثل:الإفراد

وذلكنعوتا،كلمةمنأكثرمنمركبةتردالتيالمد!

والمسلمين.الإسلامونصير،المؤمنينأمير:مثل

مرتالتيالألقابمنمهمةأنواعأربعةذكرويمكن

الوظيفية،وأد!لقاب،النسبةألقاب:هيالتلقيبظهورمنذ

النسبةفألقاب.ا!لكانيةالكنايةوألقاب،الفخريةوالألقاب

المجيدي،:مثلبذاتهفرداتميزالتيالشخصيةالألقابمن

،نوعانالوظيفيةوالألقاب.والألفي،والحموي،والظاهري

والوافي،كالأميرطائفةأوطبقةإلىتشيركالتىعامةإما

ووزيرالوريرمثل:معينةوظيفةإلىتشيرخاصةوإما

بهافيقصدالفخريةالألقابأماالوزراء.ورئيسالوزراء

وأاللقبصاحبتكريممنها:مختلفةأمورمنحهاعند

وأ،بفضائلهالإشادةأو،حقهإقرارأو،وظيفتهفىتثبيته

المكانيةالكنايةألقابأما.ضعفهتغطةأو،غرورهإشباع

والسلاطينالعباسىالخليفةعلىتطلقكانتكالتي

السلطانيةوالأبوابالشريفةالأبواب:مثلفهيالعثمانيين

ببعفأشهرقائمةيليوفيماإلخ....العاليوالباب

بعضهايزالولاالماضيفياستخدمتالتيالألقاب

:للأعلامأسحاءبمثابةيستخدم

الأكراد.شيوحعلىعامكلقبيطلئكانأغا:

الآمر:متلالمركبةالألقا!بعصتركيبمييدخلكان:الآمر

المستعلى.بنمنصورالفاطميالحليعةوهواللهحكاملح

وسع.حاحبيهلينالديأوالوجهالمشرقالرجل:الأبلج

الأسامأبومثل:المركبةالألقابلعضتكوينفىاللفظهدادحل:أب

.الركاتأبو،والحسناتالخيراتأبو،والمظلومين

داود.لنيعقوبوريرهالمهديبهلقبخاصنعت:اللهفىالأخ

حيت،العماسيالعصرمنذامشعملتالتىالعامةالألقابمنالأستاذ:

الفاطميةالدولةفيوا!حتعملالغلماد،منالخصيانعلىيطقكان

السعمة،ربإلىيشيركان!قدالتركىالعصر!يأما.المعنىبنفس

علىيطقالذيأسولقبأدوالأرحح.الصانععلىأيصاواطلق

استخدامهفيشيعالادأماأ!ستاد.لكلمةتحريفهوالصناعلعض

حاصمة.بصفةالجامعيالحقلفيوالمدرسيرعامةللمدرسير

عبدبنحمزةعلىأطلقحينالإسلامصدرفياستعمل:اللهأسد

اسما.الانويستخدم،المطهلب

الحرامالمسجدوالحرمالى،الصلاةإقامةفيهشاالإمامة:الحرمينإمام

لالمديمة.عبنكرالرسولومسجدبمكة

منوأولخليفةلقببعدظهوراالخلفاءألقا!ثافي:المؤمنينأمير

.الحطابلنعمربهلقب

بالاسم.ويلحئالكبير،كلعىتركىلفظ:بك

عصرفىواللماءالقضاةكبارألقابمنوهو:الإسلامحجة

المماليك.

عامالأيوبيالدي!صلاخعلىأطلئوقد:الشريفينالحرمينخادم

فهدالملكوعلى،المقدسبيتفىيوسصقبةعمرهـعدما87ء

عامالسعوديةالعربيةالمملكةملكسعودآلعبدالعريرالن

أهـ.704

للخلفاء.عاملف:الخليفة

وأالشيخأوالتاحرأوالكاتبأوالمعلمبمعىفار!يلفظ:الحواجة

وأالإنجليزيالغربيالشخصبمعىالآديستخدمالسيد،

إلخ....الأمريكى
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استشهادهصعدطالصأيسحعفرشةبوراشسوأ!لهلعت:الجناحينذو

أطياراكحعنصيلفصالىو.دراعاهقطكتح!!!ؤتةعزوةي

أيصا.

لاتمرلت!!شواحهدا!!،عمالى-عتمالىعلىا!لهىأ:النورينذو

عثبص!.الي

دح!!رقدإهـشيد.ا!هاررأحماسياأطحليفةفحريالعتاصالىالرشد:

شيد،3ا!دارشيد:متلىحمةاهـرالأاغا!اإحعصخحويفياطمظا

اط.الدر

الأهـحد.اعي!إصا،ا،راررارعي!،3الحيوهـعيم:لزعيما

ا/لآتجستحدء.،عبض-اخ!-!احلىحاص!اف:العالدينزين

اسحا.

فيالحهـمصأاد!5احميدة.ا:متلىا!رأةع!أيصلة!عاماف:الست

اصحات،الستر،إتالستاست.ملالرحصةلأأغا!21عضت!في!

الحس!.و!مت

ا!أواحشطوسلطاناياليةاكمىاحطمةامرأحدعاملفةالسلطان

كأمك،!!اررحانهافح!!اضشيدرهاررعهدديمرد

اسما.الآدأسمتخد1

الإسا!ءاتيرأيصاعهلعت5اعراك!اعدىاصدة-أ:العلماءسلطان

احسا،ء.اعد3عزالدير

حميعهاحصا!الأاضاهـا!هـشةاصبر!ك!صفيدحلىةسيف

ش:!اعد:ممة،:سمورالإط،ء،اسي!:متا3اتحرا!عا!صمع!ى

.ا!صا!ستح!ءالآرا5،اتسيروو،!لدا

أسساء.وااا!!حاعبايملة!عاماحف:السيدةالشدا

أ!رراءوااعلطءاعلىأطلق!قدا!عحدا،واطقصاهدامحال:الشيخ

الأعمياء.ازعلىالملوكأعتاهـولعصوا

تيمية.اسأشهـره!اءاحلطا!!ححاعة!اشحتهر:الإسلامشيخ

العلماء.ألتا!مر:العلامة

عتهإلىأعقيرااحدا:!آاطهاضدأ،!التواصعهـاألقا!دييدح!!:الفمير

مول!ه.رحمةإلىاصمقيرزا

احلماء.ااسقا!أمر:الفقيه

الأجل،بالصدريلق!!احاساعامةعلىي!له!!صاد:المحترم

اشسائا!.!ستاسةديا/لآدو!ستحدم

اصسة،ا!حيي:!!هـهـ!صةاغا!آير!أض!ص!طماتإليهيصا!:محيي

اسحا.الآ!احستحدمو،أسديراومحيي

ديا(لآريمعتحدمومسود،معدأيأولوأ!ةاعلاءعلىأطلة!:اللكرم

كل.اشساولكتا

ال!!لأمة،ظتالحرمترعميص!كترعلى!يصلهادف:اللهدي

اسحا.الآديستحدمر

ديا!هاسععماأحيرش!ااصمي!!المات!االعماب!اطحلفاءامحتعح!!:مولانا

احساردا!كلعداسمعحلت!االقصاةلكمارالححريااساسعاالقرن

الإسا،م.اعلماء

وأاللكأوالمؤ!!!أميرأوالحليعةيحل!مرإلىسميرةالعهدولى

الأمير.اأوالسلطاد

الكنية.:أيضاان!

وجناح!تطويلت!%،دساق!تالحجم!بيرطائراللثلق

أرجاءفيأءتأطقااصتنوعا71زهناك.حادومنقار،قوي!ت

وثلاشة.اكشرقيالأرضميةاال!صةنصففيمنها41،أحالما

اسيا،مدد!يألمداحرواحاحسصواافيعته!يمااصاعاالأبيضاللقلق

ممقارهو،حماحيهعلىسوداءلعلاماتأجيصأ!ايموالا.زأررررإفريقيا

مححر.قرلتلىطودهـساقاهقدماهرأحمر

اي!خملةرأ!يووا.أسضوصدرا،معأسودريعق!ا،الأسوداللقلق

اد.حمرا"ساقاد"م!مارلهاالممو

،*خ!*---
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اللقالقتتغذى.الغربىالأرضيةالكرةنصففيمنها

وصغار،والزواحف،والضفادع،والسمك،بالحشرات

أصنافأغلبتبحث.الثدييةالحيواناتوصغارالطير،

الأصنافبعضلكن،المستنقعاتفيالطعامعناللقالق

الأعشابكثيرةالوديانأو،الغاباتفيطعامهاتصطاد

الزراعية.والحقول

فيالطائرهذاويعيش.الأبيضاللقلقاللقالقأشهر

إفريقيا،وفى،الصيففصلفىوأوروباإفريقياوشمالاسيا

سوداءبعلاماتأبيضوهوالشتاء.فصلفيالهندوشمالي

قرنفليبلونوقدماهوساقاهأحمرمنقارله.جناحيهعلى

إلى،الأحيانمنكتيرفيالأبيضاللقلقيأويمحمر.

سنةالع!نفسإلىاللقلقزوجيعود.والمداخنالسطوح

فيوحمايةعنايةيجدطائرالأبيضواللقلق.أخرىبعد

الناسبعضاعتقادالمذمومالتطرومن.الأماكنمنكثير

السعيد.الحظيجلبالطائرهذاأنالدولبعضفى

واللقلقسعنأباالأخرىأوروباشرقىلقالقتشمل

ماغوريلقلقيعيعق.الصوفيالعنقذاواللقلقالأسود،

وينمو.الجنوبيةوأمري!!االوسطىأمريكافيجابيروولقلق

مترين.علىجناحهطولويزيدأم،ءارتفاعإلىالجابيرو

منجلىأبوأصممابقافييسمىوكان،الغابةلقلقيعيع!

بالولاياتفلوريدافياسحرولثمجرمستنقعاتفي،الغابة

الوسطىبأمريكاالساحليةالمناطقفييعيشكما،المتحدة

يزيدالأبيفماالكبيرالطائرهذاارتفاعويبلغ.والجنوبية

جناحيهجانبيعلىالأسوداللونويغلبقليلا.المترعلى

الذيل.ريعقوعلىالسفليين

الطائر.:أيضاانظر

العربيةالبلادفيالبريالحيوانالظر:الأسود.اللقلق

اللقلق.)الطيور(،

أعريماالقرآنسورمنلقمانسورة.سورة،لقمان

والثلاتون.الحاديةأصثريفاالمصمحففيترتيبها.المكية

لقمانتسميتهاوجاءت.آيةوثلاثونأرلمجعآياتهاعدد

الحكمة،ففعيلةتضمنتالتيلقمانوصاياعلىلاشت!الها

بمكارموالأمر،الشركوذم،وصفاتهتعالىاللهمعرفةولصر

تضمنتهوماوالمنكراتالقبائحعنوالنهي،الأخلاق

منوكانتبها،الدهأنطقهالتيالثمينةالوصايامنكذلك

يستحوذن!طالحارثبنالنضرأنوالرشاد.رويالحكمة

الناسومن)فيهفنزلالمؤمنينبهنليضلالمغنياتعلى

.6:لقمان!اللهسبيلعنليضلالحدلثلهويشتريمن

،العقيدةموضوعأحتعاالتيالمكيةالسورمنولقمان

وهي،الإيمانلعقيدةالثلاثةالأصولعلىبالتركيزوتعنى

فيالشأنهوكماوالنشور،والبعث،والنبوة،الوحدانية

المكية.أسحورا

معجرة،الحكيمالكتاببذكرالكريمةالسورةابتدأت

،الزمانمدىعلىالدائمةالباقية،الخالدة!!محمد

العالمين،ربوحدانيةعلىوالبراهينالحججوأقامت

هذافيالعجيبوالإبداعالباهرةالقدرةدلائلوذكرت

فيالت!صين،فيالمتناسقالنظامالمح!صم،الفسيحأممونا

جبالهوفي،وليلهونهارهوقمرهوشصمسهوأرضهسمائه

ماسائروفي،وأشجارهونباته،وأمطارهوأمواجهولحاره

بالقلبيأخذمماوالوحدانيةالقدرةدلائلمنالمرءيشاهده

أ!دلائل:اهذهإلىالمشركينأنظارلفتتكما.العقلويبهر

الظالمونبلدونهمنالذينخلقماذافأرونياللهخلقهذا)

.11:لقمان!مبينضلالفي

وهولابنهلقمانوصيةالسورةعنهماتحدثتأبرزومن

الشركوأنالتوحيدعقيدةتقريرعلىاشمتملتوقديعظه

البربينوالفصلبالوالدينالبرفضيلةوتعميقعظيمظلم

مصاحبةأما.الخالقمعصيةفيلخلوقطاعةلاوا!طاعة

فىطاعتهماعدممعواجبفأمربالمعروفالوالدين

وبيانلقمانوصاياباقيعنالسورةتحدثتث!ا.المعصية

الاخلاقى.الجانبعلىذلكبعدفيهاركزما

اليومذلكمنأضحذيرباالكريمهالسورةوختمت

اتقواالناسأيهايا)بنونولامالفيهينفعلاالذيالرهيب

جازهومولودولاولدهعنوالديجزيلايوماواخشواربكم

33.:لقمانشيئا!والدهعن

القرآنآيات)ترتيبالكريمالقرانأيضا:انظر

الكريم.القرانسور(،وسوره

قالبأوأطوثبةالقمةوثصئيعها.اللولبةلقمة

الفلزاتتقطعأولتشكيلتستعملللضمبطأداةالتش!يل

إنتاجعمليةهياللولبيةاللقموتصنيع.الأخرىوالمواد

عادةيسمونالذينصانعوها،ويصنف.اللقمتلك

ذويالصناعيينبين،والأدواتاللولبيةاللقمصانعى

اللقمبناللقمصانعىإنتاجويتراوح.الفائقةالمهارات

أسلاكإلىالفلزاتلسحبتستخدمالتيالصغيرةالمالمسية

أجزاءبهاتشكلالتيالضخمةالفلزيةواللقمجدا،رفيعة

.سميارةا

علىاللولبيةاللقملتصنيعتستخدمالتيالموادتشتمل

وبعض)البلاستيك(واللدائن،والمطاط،الفولاذيةاسمبائك

وأأسامميةميكانيكيةبمعداتالموادوتشكل.المركبةالمواد

نأوبعد.الكهرباح!ا!شخدامتشملحديثةطرقبوساطة

وتبردلتسخنبالحرارةيعالجأغلبهافإناللقمتشكيليتم

مقاومة.أكثرلتصبح،بعناية
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!!عكو!ثة

!

!

فإذاسحتخدامها،وعند

يشحم،أنينبغيبعضها

المعروفةالشحومودشتمل

أضسحوم،وا،الزيوتعلى

،الصابونومحالي!!

مختلفة.كيميائيةومركبات

تستخدمالتياللقماأتتملبو

عاليةحرارةدرجاتفي

فيالحرافيتمثلشعحوما

ثانيأوالماء،أوالزيت

)عنصرالموليبدنومكبريتيد

اهعدسةاعحدةاسكلقمت!سسرفىالكروميشبهمعدني

أسديعوي"حملةشفعددط!عملية،الخصائصمنكثير

آاإلىتلقيمهأتماءامحماايسمىالفولاذ(.تقويةفيويستعمل

.أ!-افيأطقمااتستحدم

أ!ملياتامنالعديد

علىتشتم!!التيأصناعيةا

إةاوا!ر!او،أصسحباتشم!كما،أطوأجيةااللقمصب

لىا!لأو11،1مرز:تأحملياتأهذهبعفرفيويستعمل

أضانيةاتدعىر،الخرامةأو،المذكرةاللقمةتدعىمنها

المؤنثة.اللقمة

أسفلزاتوجهأسةآفيالفلزيصهر،اللقمصبفعند

أسبالقوامحلتح!فولاذيةأسقمنحوقسراالمنصهر

أغلزاتقويةوتتم.الأخرىاالصبعملياتشيالمستخدمة

والبثة!،أحسحبافيرصلبا.ويحرجاللقمةتصميمحعسب

فلزا،ماتكونوعادة،باردةاوحارةشويةمادةضغطيتم

الفلزتسخينغالبايتم،الطرقوفي.لقمةفيفتحةعبر

فيتشكلالفلزعلىمعاتضغطان،لقمتينبديئووضعه

.المعادنطرقانظر:.المطلولةبالصورة

ت!صحمرأمميالآأسةافياللقمتستحدمأعبس،اوفي

أخرىموادمنأوفلز،منشمرائحأوحا،صفاأو،رقائق

قصهأوالفلز،بثقبأممب!مرالقمبعضوتقوم.أطدائنامثل

تقومأخرىكبسأغموهناك.المطلوبالشكلعلى

معا.بالوظيف!ت

الأدواتصناعة:أيضاانظر

القشرية.الحشراتمنمعيننوعيفرزهالزجةمادةاللك

أعصانعلىالحشراتهذهمنالالافبلىالمئاتتتجمع

(الصابون)أشجارالا!ستوائيةأ،شحار1بعف!وفروع

المادةوتسمىوبورما.وتايلاندالهندفيالصمغوأشجار

اللكويصنع.اللكالحشراتهذهتفرزهاالتياللزجة

أطك.باالمسماةاللزجةالمادةهذهمنالمصفى

الشجرةقلففيالطويلحرطومهااللكحشرةوتغرز

الحشرةوتقوم)النسغ(.داخلهفيالذيالسائللتمتص

عندأعدائهامننفسهالحمايةاللكمادةمنكميةلإفراز

داخلفيالذيالسائلأوالنسغامتصاصبعمليةقيامها

موتها.قبلالبيضمنمئاتالحشرةأنثىوتضع.القلص

وعندما.يرقاتشكلعلىالبيضمنصغارهاويفقس

الأغصانعنالبحثفيتبدأثم،حشرةاليرقةتصبحتنمو

بفترةحياتهادورةمنالفترةهذهوتسمىبها.لتتغذى

أضسلة.اأ"ا،ندفا1

غصونبقطعباللكاطسماةأطزجةااطاددتحمع

اليرقةتصبحوعسدما.انيرقةنموقبلىعهاوفروالأشجارا

بربطالعماليقوم،التسلقأوالاندفالمرحلةجاهزة

بهاتتغذىلكيالأشجار؟علىأغروعواالأغصمان

الأغصانمنتجمعالتيالخامالمادةوتسمى.اليرقات

بتكسيرذلكبعدالعمالويقوم.العصوياللكأغروعوا

المادةغسلثمومن،كبيرةأحجارب!!أمحصياوطحن

ذلكبعدوتسمىمنها.الملونةالمادةلإزالةبالماءالمصحونة

عمليةتجرىثم.البذرياللكالمرحلةهذهفياطادذمذه

تبييضخلالمنأوبالالةأوأجدباإماأجذرياالمكامعالجة

.الحارةأ!موديوماكربوناتبمادةلوله

اللكبإذابة(المصفى)اللكأصشيلاكاتصنيعوشما

الكهربائيةالعوازلصنعفيأصشيلاكاويستخدم.بالكحول

اللزجة،والحلوياتالدواءحبوبوتماسكال!صبا!،وفي

قبعاتولتقويةالطاعةحبرمادةصناعةفييستخدم!صما

.الرأس

بالغسلتزوللاملونةمادةاللكصبغة.صيغةاللك،

المثبتاتهذه.أصباغومثبتاتمنخليطمنوتتكود

هذهتتفاعل.فلزيةهيدروكسيداتإلىتتغيرفلزيةأملاح

مادةلتشكلالذائبةالأصباغمإكيميائياالهيدروكسيدات

.تزولول!تذوبد!ملونة

الأصباغمنيحضرنوع:المادةهذهمننوعانهناك

ويشمل.الفحمقطرانأصباغيصئمنوالثاني،الطبيعية

،الهنديالفوةونبات،القرمزيةالأصباعاالطبيعياللك

لكويحضروالقصدير.الأأ!منيومباتثبتالتيفييناوأصباغ

ويتميز،الملونةالقرمزيةالحشراتمنالقرمزيةالأصباعا

أحمر،فهوالفوةجذرلكأما.الجميلالقرمزيأطونبا

فييناولك.الصبغيالفوةنباتجذورمنويحضر

اخبرازيل.خشبمنويأجمما،بنفسحي

منكبيرةمجموعةالفحمقطرانأصباغوتعطهي

رخيصة.الأصباغهذهتحضيرت!ظفةأدإذ.الألوان

الحرير،وصبغ،القطنيةالأقمشةطبعفياللكويستحدم
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وورنيش،الرسوموفي،الألوانوطبع،الزينةوأعمال

اللك.

الصبغة.مثبتأيضا:ان!

المتحدةبالولاياتكنتاكيولايةفيمدينةلكسئجدون

لممكانوعدد،نسمة561402سكانهاعدد.الأمريكية

رئيسيامركزاتعد.نسمة962317الكبرىلكسنجتون

كنتاجمما.لولاية

وتعد،السباقلخيولرأئدةسوقلكسنجتونفىتوجد

سكانأنغيركنتاكيفيالكبرىالثانيةالمدينةلكسنجتون

عددا.أكثرلويسفيل

بالموادوغنيوفيروماءبعشبلكسنجتونتحظى

تباعكما.قويةوعضلاتعظاماالخيولتمنحالتيالمعدنية

الخيولمئات،العلشبالمزاد،لكسنجتونمدينةأسواقفي

التبغ.منجراماتالكيلوملايينوتباع.عامكل

سكانهاعددادهند،وسطشمالفيمدينةلكئاو

.برادشأوتارولايةعاصمةوهي.نسمةاو!136966

الجانجسهلوسطفيجوماتي،نهرعلىالمدينةتقع

برية،طرقالأخرىالبلادبأنحاءالمدينةوتربط.الخصميب

.جيدةوجويةحديدية

خلابةصورةبالذهبالمطليةوقبابهاالمديخةمآذنترسم

الشماليالجزءفيالقديمالتجاريالحيويقعبعد.منترى

الفضة،صياغةمحلاتفيهوترى،المدينةمنالغربي

،المطرزةكالمشغولات،الأخرىالسلععرضوأكشاك

الضخمةالأبنيةوتقع.والمطبوعات،النحامميةوالمشغولات

المدينة.منالشرقيالجنوبفيالتجاريةومحلاتهابمكاتبها

الحديدية،السككورشهيبهاالقائمةالصناعات

السكر.ومصانع،القطنومصانع

عشرالثالثالقرنأوائلفى،قلعةالمسلمونبنىوقد

عاموفيحاليا.لكناوتمميهالذيالمكانفي،الميلادي

لإحدىالرئيسيالمركزالمدينةأصبحت،ام095

عاصمةاتخاذهاتمأم775عاموفي،المغولمقاطعات

الحكامهؤلاح!بنىوقد.المستقلينأود)حكام(لنواب

الطرازفيهاامتزجالنهر،طولعلىومساجدرائعةقصورا

الأوروبي.بالطرازالمغوليالإسلامي

البريطانيةالإمبراطوريةمنجزءالكناومنطقةأصبحت

عامفىالبريطانيينضدالثورةوإبان.أم856عام

لكناوحاميةحولالحصارالثوارضربأم،857

نأقبلالبريطانيينمنكثيراوقتلوايوما041لمدةالبريطانية

القرنأوائلوفى.أم858عامإنجليزيةبعثةبإنقاذهاتقوم

الهندية.السياسةفيبارزةمكانةلكناواحتلتالعشرين

محاولةفىالمدينةعلىجهودهمالبريطانيونركزوقد

ضدالمسلمةوالمجموعةالأرضملاككبارتأسدلكسب

استقلالهاعلىالهندحصولومنذ.الهنديالوطفىالمؤتمر

بسرعة.لكناومدينةازدهرتام479عام

تميزالتياللهجة-اللغةعلماءبعضيقولكما-هىاللكئة

الشفويالتعبيرحالةفيوذلكالأفرادعندالنطقألمم!وب

الحروفحيثمناللفظطريقةفيإلااللكنةتظهرولا.فقط

لغويمنطوقأيفىآثارهاتظهرواللكنة.التنغيمأوالنبرأو

أصحابنطقفىبوضوحاللكنةتظهرماوكثيرا.العالمفى

أهلها.غيرمنباللغةوالمتحدثينالخاصةاللهجات

هـ،أ403-4621)لحسناتبواأ،اللكنوي

الحيعبدبنمحمدالحسناتأبوام(.1848-887

أكثرله.الحنفيوالفقهوالتراجمبالحديثعالم.الهندي

من.العلوممختلففىورسالةكتاببينمؤلف001من

الفوائد؟الموضوعةالأخبارفىالمرفوعةالآثار:مؤدفاته

الجرحفيوالتكميلالرفع،الحنفيةتراجمفيالبهية

علىالسنيةالتعليقات،البخاريثلاثياتشرحبموالتعديل

وغيرها.البهيةالفوائد

-)1838هارتبولإدواردوليملكي،

أشهرمنوواحد،أيرلنديوفيلسوفمؤرخأم(.309

كتابهتأليففيعاماعشرتسعةقضى.عصرهفيالمؤرخين

الثامنالقرنفىإنجلتراتاريخمجلداعشرالاثنىذي

لوضوحهكبيراثناءالكتابهذاأكسبهوقدعشر.

الرأيقادة:الأخرىأعمالهوتضم.وحيادهومصداقيته

أوروبافيالعقليوالمذهبم(،1861)أيرلندافيالعام

أم(.86)9الأوروبيةالأخلاقوذار!خأم(،86!ه

دبلن.جامعةفيودرس،دبلنمنبالقربلكيولد

مؤخرةفيالمقصاتمنزوجلهاحشرةن3الالمه

توجدأنويمكن.مقصأبوأحياناعليهاويطلقجسمها،

وفي،المتآكلةالكيناأشجاروفي،الحجارةتحتالأذنلمات

نشاطهايكثرإذ،ليليةعاداتذاتوهي.الرطبةالمناطق

سنتيمترين.حواليالأذنلماتطولويبلغليلا.

العلويةوأجنحتها،صلبلامعغطاءالأذنوللمات

الرقيق،بالنسيجشبيهةالسفليةتبدوبينما،وجلديةقصيرة

الزبانى.تسمىناعمةطويلةاستشعارقرونرؤوسهاوتحمل

يكثرلكن،العالمأنحاءجميعفيالحشراتهذهوتعيش

الاممتوائية.وشبهألاستوائيةالأقاليمفيانتشارها

تساعدلكنهاوالأزهار،الفاكهةالأذنلماتتتلفقد

النباتعصارةتمتصالتيللحشراتبأكلهاالمزارعين
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اعتقادإلىالأذنالماتتسميتهاوترجع.والديدانوالقواقع

المائم.أصثمخصااذنتدخ!!أنهايزعماخاطئ

غربيجنوبفيشالودنيرمصبعدىمقاطعةلمرفي

وتعتبر،المقاطعةعاصمةهيلمريكومدينةأيرلندا.جمهورية

ألمدينةافييس!-تأيرأضدا.جمهوريةمددحجرياتثالثة

عددححماأحاصااالمقاطعةس!طننصفيقاربماوضواحيها

:أحبمص!6862،3مساحتهاتبلغو.نعسمة856/611

أ!ذ.سيفما،أبيفيز،راث!ص!،العربيةصاس!نيو،لمريك:مدنها

%أعلىللزراسةالصالحةااللأراضياتزيدلا.الاقتصاد

لاشراعة،الس!!انسدس!يشتغ!بينما،المقاطعةمساحةمن

.والأأجانأطحومالإنتاتالماشميةويربون

آأص!تعتبراكتي،لمريكمدينةفيالصناعةتتركز

تعملوأيرأضدا.جمهوريةفيالرئيسيةأ!شاعيةاالمراكز

والصناعاتأ!ندسةاأ!مجافيأ!شاعيةاالنشاطاتأغلب

وال!غذية.الخفيفة

ا!لإداريةأطحدماتاشئيسيسزالمرلمرلكمدينةتمث!!

حامعةفيهاانشئتأغدر.أضجاريةواأ!محيةواوالعلمية

رئيعميافيامراطديةتعتبركذأ!ك.م9681عاملمريك

ويمراكسريعة،أطرقامنعددعندهايلتقيحيثأطنق!!،

إشىالقادمةالسفنمعظمتفرغ.الحديديةلل!صكخطبها

لمريك،مقاطعةموانئفيحمولتهالأيرأصدا،الغرليالساحل

وأوقينيششؤلنسوميناءي،لمريكمدينةميناءفرخصوصا

شمانون.نهرمصبعلى

أجةالشماالحدود،ومصبهشانوننهري!ضن.السطح

حيرية،سعهوا!منالقاطعةأجزاءمعظماوتت!صن.للمقاطعة

رملية.وصحوربركانيةصخورتتخللها

منالشماليةالحدودعسريسال!5شاصدا،لألهرأ!اصرألثانوننهر

س!حلث.مماطحه

السهليةالمناطقعبروم!صروميغيدي!!أنهارتخري

المرتفعاتوجودويقتصرلتمالود.مصباتجاهفيشمالآ

للمقاطعة.الخارجيةالأطرافعلى

هءبينالشهريةالحرارةمتوسطاتوتتراوح

سم.ا00إلىأسلأمطارالسنويالمتوسطويص!!،م615و

أكثرمنذللإنسانموطنالمريكظلت.تاريخيةنبذة

فيوالنورمنديونالإنجليزغزاهاولقد،عام5).00من

مما،القلاعمئاتفيهاوشيدوا،الميلاديعشرالثانيالقرن

يفوق،المقاطعةفيالو!عطىالعصمورقلاععددجعل

تعتبرجونالملكقلعة

وقدح!كحينا،حص!ا

مديمةصللدلاعشيدت

الثالثالقرلىفىلريك

عشر.



151نإيفا،لندل

كذلكأيرلندا.جمهوريةفيأخرىمقاطعةأيفيعددها

الثامنالقرنخلا!الالمانسيطرةتحتالمقاطعةوقعت

.الميلاديعشر

عامحواليالفايكنجبوساطةلمريكمدينةأنشئت

عاملمريكومعاهدةبحصارتاريخياالمدينةوتشتهرم009

تاريخ.،أيرلنداانو:.م1961

اقيا!بأصلمرركم!اهدة.ة!!،لمرفي

الثانيوجيمسالثالثوليمالإنجليزملكيبننشبت

رومانى،كاثوليكيوهو،جيمسبخلعالإنجليزقيامبسبب

ملكا.البروتستانتيوليموتتويجأم688عام

فىالثورةاليعاقجة،بالمعروفونجيمسأنصاربدأ

هزائمبهمألحقالثالثوليمأنإلا،أم968عامأيرلندا

سوىأم196عاممميوتهمتحتيبقلمحتى،متكررة

معاهدةبتوقيعالوفانوقام.الامستسلامفقرروا،لمريك

نفسه.العاممنأكتوبر3فىلمريك

قسمأدأء:لليعاقبةخياراتثلاثةالمعاهدةتلكأعطت

الالتحاقأو،وأراضيهممنازلهمإلىوالرجوع،لوليمالولاء

إلىمعظمهمفذهب.فرنساإلىالذهابأووليما،بجيوش

أيرلندافيللكاثولي!بنالاتفاقيةتلكأمنتوقد.فرنسا

الوفاءينويوليموكان.العبادةفيوحرشهمممتلكاتهم

متساهلةاعتبرهاالإنجليزيالبرلمانأنإلا،المعاهدةبتلك

تمتلاحقوقتوفيبها.يلتزمولمبعيد،حدإلى

اليعاقبةوممتلكاتأراضيمعظممصادرة

الفكاهيةالخماسيةأواللمريكة.قصيدة،اللمريكة

ولابأيرلندا،لمريكمدينةمنأسمهاأخذتفكاهيةقصيدة

التيالقصيدةهذهشكلنشأوأينكيفأحديعرف

إيقاعأوووزنقويةقافيةولها،أبياتخمسةمنتتكون

وهوبولتر،وزنعلىوتكتب-دم(،دي-)ديخشن

البيتفيالقافيةتتحد.طرقة13منيتكونشعبىوزن

الذيالثالثالبيتعنوتختلف،والخامسوالثانيالأول

قافيته.فيالرابعيوافق

منواسعامجالأاللمريكيةالقصائدتتناولقد

...هناككانبعبارةعادةالأولالبيتوسدأ.الموضوعات

بقافيةالأخيرالبيتوينتهي.مكانأوشخصباسموينتهى

النوعهذانشرعلىليرإدواردساعدوقد.متكلفةآوغريبة

التوافه.كتابفيالشعرمن

الجهازالطم!اوي(،)الح!ارالإنسانجسمانظر:ا!.

اللمفاوي

.النادرةالأتربةانظر:اللئثائايد.

يفسدفضى،أبيض،ناعمفلزيعنصراللئئاليوم

خاماتفياللنتانيومويوجدللهواء.تعرضهعندبسرعة

ويمكن،والبامشنازيتالمونازيتمثلالنادرةالمعدنيةالأرض

اليورانيومانشطاربولمماطةالنوويةالمفاعلاتفيأيضاإنتاجه

كارلالسويديالكيميائيوكان.البلوتونيومأوالثوريومأو

.أم983عامفياللنثانيومعلىتعرفمنأولموساندر

انحتفي.أوانحتبئمعناهايونانيةكلمةواللنتانيوم

ميشمعدنيدعىمعدنىخليطمنقسمااللنثانيوميشكل

ويضاف.التبغلفائفلإشعالالقداحةأحجارصنعفييستعمل

عدساتصناعةفيالمستعملالزجاجإلىاللنتانيومأكسيد

الضوء.أشعةلكسرقابليتهازيادةأجلمنوذلكالكاميرا،

هوالذريووزنه57،هوللنثانيومالذريالعدد

درجةفيويغليم،1295درجةفيوينصهر،.79138

.النادرةالأتربة،الكيميائيالعنصر:أيضانظر4

فيمحديةحكومةدهامنطقةالغربيةلئدساي

نسمة.)00576نحواسمكانعددبانجلترا.لنكولنشاير

جينزبرهمدينةفيالقديمةالأسواقذاتالبلدانتضموهي

راسين.وماركت

حدإلىزراعيةريفيةمنطقةوهي-المنطقةهذهوتشمل

مديخةميناءويمتدولدز.لنكولنشايرمنجزءا-كبير

صناعاتمعظمطريقهعنتصدرأ!ذياالكبيرجينزبره

راسينماركتمديخةفيويقام.ترنتنهرعلىالمنطقة

السكر.بنجرالزراعيةمنتجاتهاأهمومنمشهور،سباق

د!عبيأشهرمنواحد(.-أم069)!!ان،لندل

العالمفيالأولىالمرتبةحققوقدالعالمفيالمضربكرة

،8591،8691الأعوامخلالمتتالياأ!مبوعا156لمدة

بالولاياتالمفتوحةالمنافسةفيلندلفازوقد.أم879

فازكما.أم879و8691و8591الأعوامفىالمتحدة

8691و8491الأعوامفيالمفتوحةالفرنسيةالمنافسةفي

عامالمفتوحةالأستراليةالمنافسةفيوفاز،أم879و

اللعبفيالمنضبطةالقويةطريقتهجعلتهوقد.ام989

الرياضة.هذهفيثباتااللاعبينأكثرمنواحدا

وكان.الحاليةتشيكيابجمهوريةأثمشرافافيلندلولد

فيعاليةمكانةذأمضربكرةلاعبوالديهكلا

منالعديدلندلكمسبأنوبعد)صعابقا(.تشيكولمملوفاكيا

وقد.أم979عاممحترفإلىتحول،الصغرىالألقاب

القرنمنالثمانينياتأواسطفيالمتحدةالولاياتفيالمعتقر

الموأطنةعلىللحصمولبطلبوتقدم،الميلاديالعشرين

.ام299عامعليهاوحصلال!مريكية



لالأمام()الأعرالطرهـامميدادالمرحودةالتماتيلتشمللنلىنمعالم

تدثومه)بالحلرو(اصيالياالمجلسمالى!يالمرحودالساعةبرحر

الوق!.لتعلربرلجساعة

أجة(الشماوأيردندا)بريطانياالمتحدةالممدكةعاصمةلئلىن

إلىيعودفتاريخها"العالمفىالمدنوأعرقأقدممنوتعد

.عام0002نحو

معالمهالمشاهدةسوياالسياحمنالملايينأضدنيزور

قصركان.لندنوبرج،بكنجهامقصرمث!!،التاريخية

الملكةفيهمبمنبريطانيا،لملوكمسكنا،ومازال،ب!صجهام

وملكاتهابريطانياملوكتتويجويتما.الثانيةإليزاليثالحالية

وستمنستر.كنيسةفي

قيمتهاإلىبالإضافة،بالحياةتزخر،ضخمةمدينةأضدن

مايسكنهاإذأممبرى،االعال!امدنتاسعةوهي،التاريخية

،لندنمصارفوتتعام!،نسمةملايينسبعةمنيقرب

العالمابلادمبى!بهاأجحرياوالنق!!،التأمينوشركات

تتريبا.

هماوتاريخيتينقديمت!ت،مدينت!تحوللندننمت

تجاريكزكمروبدأتوستمنستر،ولندنمدينتا

بنحوذلكولعد،م43عامنحوالرومانيةللإمبراطورية

عاملحوإلىتاريحهاويرحعاطسدر،محصتةأقدماللدينةلندنمنطقة

وأصبحتاخايرر،اكرعلىماليررثهـ!اريحىرا!رتوشدأ.43

طسدد.اجةالماالمعاما،ت!رمرالآدا

--،--.ء.-(!11،-سئي!!تص*ء!-

-يمب!ءكأ8،؟ي!تىجم!ى!!-7ير

!ئاتممدققامكالتكماأسدد،فىالآداتقامبهيجةاحتفالات

ميدادفيالحرسشديليقوموداغصرافرسالىا!مورةاوشي.احس!!ا

الحرسر.

لحكامسكنيامقراوستمنسترمدينةأصبحتعامألف

تقريبامتراتكيلوثلاثةمسافةعلىتقع!انتوإنجلترا،

بمدينةيحيطوح!ان.الغربيالجنوباتحاهفي،لندنمن

إلىواتسعتنمتالمدينةولكن،ضخمحجريسورلندن

وستمسشر.الملكيةالمدينةإليهاوضمتالأسواربعدما

الرومانية،لندنمدينةبهاتوجدكانتالتيوالمنطقة

وم!ينة!وتغ.الملدينهلندنباصعماتعرفمازالت

مناطقهاأكثروتكونالحديثةلندنقلبفيوستمنستر

تكتظوشوارعإداريةمبانلندنولمسطفيوتوجدازدحاما.

القديمة،والمعارض،المتميزةالمتاحفعنفضلا،بالمشترين

كم،أ9بنمالندنبقيةوتمتد،الجميلةوالحدائقوالمسارح

الأوسط.الجزءهذامناتجاهكلفيك!ا3وأ

الكبرىلندن

وحدةحولهاالتيوالمجتمعات،المدينةلندنتكون

هذهوتسمىالواضحةحدودهالها،مستقلة!ميا!سية

فقط.لندنأوالكبرىلندنالمنطقة

رءى5!عئن*س

*
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لعندما.الفيضالاتمناسدنلحمايةسىالتايمزنهرفيفانحاجض

أعلىإلىالتدفقمىالمياهلمنع،البواباتترفععالمدحدوثيتوقع

المدينة.وإغراقالنص

الجنوبفي2اكم/058مساحةعلىلندنوتقع

تكونبلدانأربعةمنواحدةوإنجلترا.لإنجلتراالشرقي

في،لندنقلبفيالتايمزنهرويجري،المتحدةالمملكة

وأالسهليةالمناطقعنوبعيدا.عامةبصفةالشرقيالاتجاه

فإنالنهر،منبالقربتوجدالتيالمنخففسةالمتموجة

،الشمالبحرفىالتايمزنهرويصب،بالتلالمليئةالأرض

بينالنهرويربط.لندنشمرقىكم64منيقرببعدعلى

لندنمدينةكانت.باسرهالعالمفيالملاحيةوالوقلندن

حركةتسببهاالتيالفيضاناتلأخطارتتعرضالماضيفي

إلى!ديمما،العواصفوتهب،المياهترتفععندماالمد،

حاجزيوفر،والان،الشمالبحرفيالمياهمنسوبارتفاع

ضدالحمايةوولوتشمنطقةفيالموجودالتايمزنهرفيضان

تنقسم.ام829عامفيبهالعملانتهىولقد،الفيضانات

محليبحكمتتمتع)بلداتدائرةوثلاثيناثنتينإلىلندن

عليهاويطلق،القديمةلندنمدينةإلىبالإضافةذاتى(،

حكومتهادائرةلكلالحالهوكماوللمدينة،المدينةعادة

بها.الخاصة

موجزةحقائق

نسمة6لم378)6"":م1991تعداد:السكانتعداد

2.كما،058الكبرىلندن:الملساحة

متوسط.م715يواجرفي،م45يالرفيالحرارةدرحاتمتوسط:المناخ

:الأخرىالمياهومصادرالتلجذولانمن،العامفيالأمطارسقوط

سم.16

مندائرةكلإدارةتتكون،محليةدائرة32توحد:الحكمنظام

منا!دينةلندنحكمإدارةوتتكون،عمدةيرأسهمنتخبمجلس

نائبا.أ36ولتحيحا،42و،العمدةاللورد

يقربمالندنمدينةوسطمساحةتبلغ.المدينةوسط

وجنوبه.التايمزنهرمنحنىشممالجانبيعلى2كم26من

ويمكن،لندنفىازدحاماالمناطقأشدالمنطقةهذهوتمثل

المدينةأ-:هيرئيسيةمناطقثلاثإلىلندنولعمطتقسيم

الجنوبية.الضفة3-إندالوستمنطقة2-

الجزءفيإند،الوستومنطقةالمدينةمنكلوتقع

منالنهرعبرفتقعالجنوبيةالضفةأماالتايمز،لنهرالشمالي

المنطقتين.هاتين

،بلندنالشهيرةالماليةالمعاملاتمنطقةهيالمدلنة

الحافةعلىتقريبا2كم26قدرهامساحةعلىوتقوم

000/5منيقربمافيهاويعيش،لندنوسطمنالشرقية

منيقرببماتكتظوشوارعهامنشآتها،ولكنفقط،نسمة

الأسبوعية.العملأياممنيومكلموظفمليوننصف

موقعهووموقعها،بلندنمنطقةأقدمتعدوالمدينة

منلمئاتمكانهافيظلتوالتيالأسوارذاتلندنمدينة

وإداريةمصرفيةمبانمن-أساسا-المدينةوتتكون.السنين

تشهدالتيالمعالممنالعديدأيضابهايوجدولكن،حديثة

مبنىأجزاءتارللعضويعود.الطويلتاريخهاعلى

هذاأدىولقد،الميلاديعشرالخامسالقرنإلىالجلدهول

أماالعصور،مرعلىللمدينةإداريكمركز،وظيفتهالمبنى

فيعود،المدينةلعمدةالسكنيالمقروهو،هاوسمانشن

عمودويوجدعشر،الثامنالقرنمنتصفإلىتاريخه

بدءشهدتالتيالبقعةفىم62ارتفاعهيبلغحجري

العمودهذاويسمى،أم666عامفيالكبيرلندنحريق

.التذكاريبالنصب

ومركز،البريطانيةالحكومةمركزهيإندالوستمنطقة

أيضاوهيليلا،والنشاطبالحركةوتتميز،التجزئةتجارة

.بلندنالموجودةالسكنيةالمناطقأرقى

يقربماإلىتصلمساحةإندالوستمنطقةوتغطي

التايمزنصمنبالقربويوجد،المدينةغربي2كمأ8من

إندالوستمنطقةبينيصلوهو!شراند،يسمىشارع

والمدينة.
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اطعاظةالرسمياطس!سابكنجهامقصر

.أم837عاممداممةأياا

ص!امعصماتحولت

،ض!إلىاغدممةااغصورا

!صكا2ث!،!عارص1أ،حفمتا

قمرو!مها

قص!فيالاشماءو؟اهـار،كسميعحته

فياطلاجةحىهـاتامجووتعرص-.ايتهوأ!و

احدر.ش!اسداحط!المجوصراتدار

ء-ع---3

--!ل!س-

03بر،1-،لا--لأ

الإعرء2\*إ3-مححض!-أ
صه--ا3ح

أثة!=تبر-آج!!

!ا

ي!يخ!آ-%

،ح!!

.والحضارةللتاريخمركزوهي:الكبيرةالعالمصئدنإحدىلئدن

حم!

1يىبرلألىملأ33ط1!!\/

؟/أ!ص؟"أ!-!ا؟؟لم

لأالمأ!ع!بزأا
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لم/لمصا-يرزر!لا*إب!!جىءا!3لأ1!

أا؟أالاا11(111لم03*زر!ا ابرلمألأعوآلم؟حهمأاإحرآ:لأ!-أ

لمص،ل!لطاثج،4!أا،!%ط!أ!؟ااااأ"*ئه!"+!ت4ا،*

حلر!(!-!كلإرز!

ئم!//بمرلأبرالأ-تيلأبي؟خ!أاور؟أاا!ةأ!؟ربر9،لأ

ا!-!+زصكزلأبر،اأ11أبمحيم!!-يهماح!طدط!ا
غلافي،3/ع111-.،-كبمهـ--ا---اا-..اا-لم،لم

!ث!خ!تهيم"اا!!ر/.لمغححخش-

نر37--7--ح!ء-

يوميا،مراتعدةيخف!تشارأء.لما439عاءفياشتت!()أعلىالبرججسر

اطحسرالعلويالمحشمىس!ر.يته!!ماصاد!االم،رأما،اعسرهـهـ:!كمسحر

أطمديمة.احممااصصررءيةط!-!

ا!عرسلحدد.ا!يادياأشحرم!)أ!س!!(ا!غرالطرفميداناشسمياكس!-!)أعلى(ستريت!داوننج(. -7!-!حصيرةمحموعةآالدياغومياالتحرولوحدأجساراكات،أم732عاميطانيلإا!د"رررا!ا
-!.ء.لرءسب!صؤ!

-!4-إن-مارتربسادكيسةأجصراوعلى.أعميةااضحرراص!1رتأحوأم(47د-1)ك!لأ!6كل"هـلمولررلالرت!كا-

---،اة7صيهاأ!تكت.أم672عاديلاؤهااكتكلاقييحلد-دا؟أورءر،ر"6

ؤ-)لطأسكرأرلم/لب!-صء!

شياخحه!ت!!س-يخي!ج!-دا-إر-مارك!!د!اتجيةدأحساصستراأ.ررضقةلم،51اة،صء-،77

11-صعلاحهح!عاكيا..4العرشاكرسيقيةجحمد.إلم!،خصصع!ص
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المتحدةالمملكةعاصمة

1(.وأيراصد)بريطانيا

العالممدنتاسع

مايقطمهاإد.الكبرى

ملايينسعةمنيقر!

جتئ

كدث

11

أيضاعليهويطلق(،)بم!تالقصرفرسانسلاح

زياالحرسويرتدي،البريطانيالملكيالحرس

ويقوم.مهندمةحياداوبمتطهونالأا!اد،راهي

يومياحتفالفى!لاتهمبتبرالحرس4هؤلا

شهروي.الحرس!يدالىيسمىكبيربميدان

الميدانليكميراحتفاليقامعامكا!منيوليو

وهو،الحرساستعراضاحتفاليسمى!سه

الملكة.ميلادبعيدالرسميالاحتمالمنحزء

اكا.العامددأقدممنواحدةوهي

لريارةسويا،السياحملاي!!يقصدها

ومعارصمتاحىدها.التاريحيةمعالمها

.المستوياتأرفععلىومسارحشمية

بريطاليالياقتصاديمركرأهموهي

!م.للتحارةومر!ص،مهمعالمىوميساء

والمشجاتالملاب!،:المهمةالصناعات

الدقيقة،والأحهزة،والأثات،الغذائية

إنجلترامصرفويعداسشر.واا!اعةوا

المهمة.أجةالماالمشمآتأحد

ح!

ت!!!؟!!

كوو3

!لاخ!!

ك!!

عشرالتاسعالقرن

منالعديدظهور:الصساعيةالتورةبداية

لندد.ليالمصالع

ما863

وهوللنددالأنفاقمتروا!شحداملدء

العالم.فيالأول

لنددتعرضتام419م،0491

العالميةالحر!خلالألمالمجةجويةلهجمات

الثاسة.

!ماحديداار!العشرينالقرن!تينيات

وعيرتلمددفيالسحابناطحات

معالمها.
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ومنوسمتمنستر،مدينةفيالح!صممبانيأهموتوجد

التايمز،نهرعلىيطلالذي،البرلمانمبنىالمبانيهذهأضمهر

أصثعمالي،االاتجاهفي،انبرلمانمبنىمنالحكما،مبانيوتمتد

وايتهوأ!.يسمىواسعطريقامتدادعلى

التقاءعند،أضدنفيوالترويحالتسوقمنطقةوتقع

ميدانأولهماإند،أ!ستامنطقةفي،طرقعدة

تمتلئ،واسعةأرصفةذاتمنطقةوهوالأغر،الطرف

الأغراأعرفاميداتعندويلتقي،والنافوراتبالتماثيل

أعلىمنالاتيهأصشوارعمإومشراندوايتهولشعارع

وشيه،بي!صاديلىميدانوثانيهماإند،الو!متمنطقة

المنطقةهذهفيوتوجد،مزدحمةشعوارعمعتةتنتهي

منكلفيأيضامثلهايوجدوالتي،لندنمحلاتأرقى

ميدانويعد.وريجنتوأكسفوردبوندشوارع

وتمتد،لندنشىالترويحمناطقلأكبرمركزابيكاديلي

إفىوشمالآ!شراند،شارعصوبشرقاالمنطقةهذه

عمابالمصاإتزحرأمنصقةوهيأصسوهو،ا!نطقةداخل

الليلية.والملاهي

-هـثتماي!هـ-ا!صتةهدهفيمحوجد.الجنوبيةالضفة

أغنجة.اواطعارمحر،الموسيقىوقاعاتالمسار!،به،وحديث

تقريبا2كما5مساحةعلىالجنوبيةأ!فةامنطقةوتقع

منطقةنمتوأغدالتايمز،أضهرالداخليالمنحنىطولعلى

إند،والو!متالمدينةمعدلمنأبطهأبمعدلالجنوبيةالضفة

المدينة،منطقتيفيالأراضياأسعارارتفاعكانوإن

المواقعفيالبناءإلىالستثمريند!قدإندوالو!مت

التايمز.نهرعبراللأرخص

بمعظمالمزدحمةالسكنيةالأحياءاتحيط.الضواحى

منكثيرفيالصغيرةالمصمانعوتختلط،أصدنومعطمناطق

باسمالمعروفةالمنطقةفيخاصة،بالمساكنالأحياءاهده

وجزءا،تاورهاملتسدائرةمعظمتضمالتيإند،الإيعست

هاكني.دائرةمن

السكان

س!صانمعظمأنلدرجةالمساحةمتسعةمدينةلندن

تشلسي،حيمثلأحياءإلىمنتمينأنفسهمايعدونلندن

الأحياءاهذهكانتأغدوهامبستيد.حيأوسوهو،حيأو

الكثيرومازالممفصلة،مجتمعاتالأوقاتامنوقتفي

المميز.بطابعهيحتفظمنها

)الأصليون(لندنسكانأسلعرفطبقا.والدينالنسب

ولدواالذي!الأشمخاصره!اأضدنوسكان،الكوكنيونهم

وهيليبو،ماريممادكنيسةأجراسمنمسمعمدىعلى

هيأكثر،العامةيميزماولكن،المدينةفيتاريخيةكنيسة

يستخدمونها.التيالمميزةاللهجة

منمتصلةسلسلةإلىلندنأهلمعظماأصملويعود

السنين،مدىعلىلندنوأ!ننيين،البريصاأالأحداد

بريطانيا.خارجمنالجددالس!صانمنالكثيراستقطب!

المهاجرين.منلندنسكانمنالمليوننحوفإنالآنأما

ويوجد،أحفادهمأومهاجرينأبناءهماخرونوكثيرون

منكلمنمهاجرونإندللوستالمجاورةبالمناطق

الهندوحزر،وبولندا،ممستانأجاواأ!ند،واأجا،أ!شرا

منكبيرعددلندنفييعيعشأصويا!زمنومنذ.أمخربيةا

اجهود.ا

والمذاهبالدياناتمنأصديداأخدرس!صانيعتنه

إلىأوإنجلترا،كنيسةإلىالمنتمونفمنهم،النصرانية

كنيسةإلىالمنتمونومنهم،أخرىلروتستانتيةكنائمم!

المسلمينمننسبةأيضالسدنفيويعيش،الكاثوليكاشوم

.أجهودوا

لندنانس!معظما.والإسكانالسكنيةالمناطق

الخارجية،لندندوائرفيتقعاكتياحيأضواصىيعيشون

الدوائروهذهوهونسلو،،زهاصرنج،صويدزنو،لارلتمث!!

المدينة.وسطص!بعيدةمسافةعلىتقع

فىازدحاماوأكثرها،أحس!صنيةاأطناطقاأقدموتقع

بالمدينة،تحيطالمناطقوهذه،للندنالداخليةالدوائر

وإزلنجتون،،همرسميثمثلمباشرةإندوبالوست

والمهاجرينالفقراءومعظم.وتاورهاملتصر،آركوساوث

المناطق،بهذهمستاجرةوشققمنازلفييعيشونبلندن

س!ضيةمناطقإلىتحولتالأحياءهذهبعضرول!ش

مدينةمنكلفىالسكنيالنمطويختلف،راقية

فيعنهوتشلسىكنسينجتونودائرةوممتمنستر،

الفقير.الإس!صاننمطيسودحيث،الداخليةالدوائر

وفيهاإند،الوستمناطقمعظمو!مشمنستروتضم

شعققفى،الثريةاللندنيةالعائلاتمنيقص!إإلعديد

ويمتد.الراقيفيرمايحيوبخاصة،الأثمانباهظة

حيصوبالغربىالشمالاتجاهفيالمزدهرالحيهذا

منالعديديوجدحيث،كامدندائرةفيهامبستيد،

وأ،البيوتمنالكثيربالمدينةيوجدولا،الفاخرةالمنازل

منطقةتسمىكبيرةسكنيةمنطقةباستثناء،الشقق

القرنمنوالسبعينياتالستينياتفيأنشئتبربيكان

العشرين.

إدارتهاوتحت،للدولةملكالمدارسمعظما.التعليم

بمنطقتها،الواقعةالمدارسبدارةتقوم،لندنفيدائرةوك!!

على،هيوالتيالعامةالمدارسمنالعديدبلندنوتوجد

المدارس!هذهومن،خاعةمدارس،ال!سمهذامنالرغم

كانتطويلةولعصوروو!شمنستر،،بولوسعانهارو،

وتعدببريطانيا،والبحوثالعلياللدراساتمركزالندن
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انظر:البلاد.فيالتقليديةالجامعاتأكبرلندنجامعة

جامعة.،لندن

إلىبالذهاب،لندنسكانمنكثيريستمتع.الترويح

شىءكلتبيعوالتي،بالشوارعالموجودةالراقيةالأسسواق

النادرةالمجوهراتإلى،الطازجةوالخضراوات،الفواكهمن

طريقالمشهورةالشوارعأسواقومن.القديمةوالتحف

للمدينة،الشرقيةالحافةفيميدلسكسشارعبتيكوت

بورتوبلو،طريقوسوقسوهو،فىبريكشارعوسوق

كنسينجتون.حدائقمنبالقرب

،القدمكرةشععبيةالجماهيريةالرياضاتأكثرومن

،القدمكرةدوريفىتلعب،محترفةأنديةعدةوتوجد

أهموتقام،أبريلشهرحتىأغسطسشهرمنيستمرالذي

000.08لنحويتسعالذيويمبلىملعبعلىالمباريات

والمباريات،القدمكرةنهائيالمبارياتهذهومنمشاهد.

،للهواةالرجبىكرةأيضاالمحببةالرياضاتومن.الدولية

أبريل،شهرإلىسبتمبرشهرمنالمبارياتموسمويستمر

تويكنهامملاعبعلىالعالميةالرجبىمبارياتوتقام

التايمز.نهرعلىريتشموندفيللرجبي

الربئوالصيف،فصليخلالالكريكتمبارياتتقام

حديقةغربفىالموجودة،للكريكيتلوردملاعبوتعتبر

الملاعبتعدكما،الكريكيتللعبةالدوليالمقر،ريجنت

الكريكيتملاعبمن،لامبثدائرةفيالموجودةالبيضية

الأخر!ا.التاريخية

الجولف،مثل،أخرىبرياضاتلندنسكانيستمتع

رياضيةإمكاناتوتوجد،المضربوكرة،الخيلو!مباق

القومي،الرياضيبالاسكريستالمركزفيضخمة

ويمبليمبارياتوتقام،برومليدائرةفيموجودوهو

يوليوشهروأوائليونيوشمهرأواخرفي،المضربلكرة

وتعدمرتونبدائرة،باركويمبلدونفيعام،كلمن

العالم.فيالتنسمبارياتأشهرمنالمبارياتهذه

للرهون،معتمدمكتب2لأ003منأكثربلندنويوجد

ومنهاالختلفة،الرياضيةالمبارياتعلىالناسيراهنوفيه

الخيل.لمسباق

معظمتعانيمثلمالندنتعاني.الاجتماعيةالمشاكل

الفقر،مثل:،كثيرةمشاك!!منأصمالعافىالكبرىالمدن

.وال!دمان،والجريمة

الأحياءمنالعديدفي،الشباببينالبطالةوتنتشر

منالسرقةإلىاللجوءإلىمنهمبالكثيرينأدىمما،الفقيرة

بدأكما،خطورةأكثرجرائمإلىاللجوءأو،العامةالمحال

.الخدراتإدمانفيأيضامنهمكثيرون

أجهزةقامت،العشرينالقرنمنالستينياتوفي

مدنإلى،الفقيرةالأسرآلافبنقل،لندنفيالإسكان

استبدالتمكماالأخضر،الحزاممنطقةخارج،جديدة

ماولكن،الملائمةغيرالمساكنمنبالكثيرالحديثةالشقق

مناطقفىالمحليةللإدأرةخطيرةمشكلةيمثلالإسكانيزال

الداخلية.المدينة

الزيارةوأماكنالثقافيةالحياة

العالم،فىالثقافيةالمراكزأهممندندنتعدالفئور.

الألوأنكلتقدمالتيالمسارحمنالعديدبهايوجدحيث

شكسبير،وليممسرحياتإلىوالفكاهةالمرحالغناءمن

ثلاثةعلىعروضهاا!للكيالقوميالمسرحفرقةوتقدم

المدينةفيباربيكانمركزويقوم،الجنوبيةالضفةفيمسارح

فيعروضهاتقدمعندما،الملكيةشسكسبيرفرقةباستضافة

مدينةفي-أيضا-مسرحياتهاالفرقةهذهوتقدم،لندن

الموسيقيةالفرقمنلعددمقرولندن.افونأبون-سشراتفورد

الإذاعةلهيئةالغنائيةالموسيقيةالفرقةمنها،العالميةالغنائية

لندنوفرقةا!ارمونيهة،لندنوفرقة،البريطانية

معظموتقام،الفيلهارمونيةالملكيةوالفرقة،السيمفونية

قاعةأوالملكيةالاحتفالاتقاعةفيالموسيقيةالحفلات

فيإماموجودةوكلها،بيرسلقاعةأو،إليزابيثالملكة

مركزفىأو،الجنوبيةالضفةفيالثقافىالمركزداخل

حدائقمنبالقربالملكيةألبرتقاعةوتوجد.باربيكان

سلسلةفيهاتقدمقديمةموسيقيةقاعةوهى،كنسينجتون

الإذاعةهيئةتنظمهاالتيالصيفيةالمومسيقيةالح!تمن

وتسمىكبيرةشعبيةذاتالحفلاتوهذه،البريطانية

أما(.المشاهدينمعظمفيهايقفحفلات)وهيالبروم

الغنائى،والمسرحالإيقاعيللرق!القوميةالبريطانيةالفرق

جاردنكوفنتفىالموسيقيالمسرحدارفيعروضهافتقدم

الستراند.منبالقرب

القومي،المتحف،لندنفيالعامةالفنيةالمتاحفتضم

وستمنستر،فىالتيتومتحفالأغر،الوفميدانفى

منبالجنوبقصرفيتوجدوهي،والاسومجموعة

فيفتقام،المهمةالرائدةالمعارضأما.ريجنتحديقة

بيكاديلى،ميدانمنالغربإلى،للفنونالملكيةالأكاديمية

فيالثقافيالمركزمنجزءوهوهايوارد،معرضفيأو

الجنوبية.الضفة

البريطانيالمتحفيقع.والمكتباتالمتاحف

فيالمتاحفأشمومنوهوإند،الوستمنطقةمنبالقرب

القديمة.ألحضاراتمن،بثمنتقدرلاتحفاويضم،العالم

عامفيولكن،المتحفمنجزءاالمكتبةكانتالماضيوفى

تكونتالتىالبريطانيةالمكتبةمنجزءاأصبحتام739

البريطاني.المتحف،البريطانيةالمكتبةان!:حديثا.

فكتوريامتحف-أيضا-لندنفيالمشهورةالمتاحفومن
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اشخرفيا!رامجموعاتإحدىلهوتوجد،أشبرتو

متحفو،أ!يعي11التارتمتحفوالعال!ا،فيالضخمة

أصدن.ومتحفص،العلوم

فيأمحصور،اهـرعلىبىهـيطانياح!صامعاشالقصور.

ألمتمراحيمسسانقصمركانو،أصدنصىأغصورامنعدد

مأ896اعامنبدايةأص!سةا!اأ،لأسرةالرسميأحسكنيا

حيم!ى،سانحدجت!ةبه!يقعوهوا،أ837عامحتى

الملايأ!س!صنياادقرأص!تفقدالآدأماالخضراء.والحديقة

صرأم،/\83عاممنذذأسكصانرا،ب!صجهاقصرهو

كأد،سنسيحتوقصرأيضااضدنشىالموجودةأعصورا

في،حصرتهامبتونوقصر،كنسينجتونحدا!لهت

أضايز.اعلىثنجستون

فيأضيابياالمجلحممباليتستخدم.وهبانيهالبرللان

نيا،ضيصاأالتمتىرلعيتاتأعيئتانافيهتحتيمكمكانوسعتمنستر،

إهـسمياا!،سما5،أطورداتاومجل!ر،مأ!موامجلسروهما،

ستمنسضهـالجديد.فهـوهوكيابىريصاافيالنيايالمجلص!لمباني

أحاسرااخضر-منتصثفشيأضيابياالمجلعم!مباىأنشئتوقد

فيهامااكأهـقتاكتىأضديمة،ااهـبانىمحلىلتح!!عشسر،

أ!ساعها10.5لرساعةأضلتأغدو،أم834عام
هـحعيس.ت

عاممنذأ!قتاعنتعلن،أسساعةابرتفيالضخمة

الألماداقنابلأحدثتأصانية،االعالميةالحربوخلال.أم851

.الحرببعدلناؤهأعيدثمالعموممجلعرمبحىفيدمارا

عامنيرانعليهاتقضلمالتىالأماكناأهممنو

إلشاؤهاتماجتماعاتقاعةوهي!حتمنستر،وقاعةم1834

نماشاأعمرناأواخرخلاأ!تشكيلهاوأعيد،م9901عامفي

النيالي.المجلسرمبانيكزمرقربوتقععشر،

وستمنسترثنيسةو،بوأ!أغديصاتدرائيةحط.الكنائس

هيلوا!أغديساوكاتدرائية،أصدنفيكنيست!تأشمهر

الإنجليزيالمعماريبماها،أصدنفيالإنجليزيةالكخيسةمركز

إلىأ675عابممنالمدةفي،رنكريستوصرأسميراالشهير

اكتي،الأصليةابوا!أغدلساكاتدرائيةمنبدلام،0171

قبتهاارتفاخويصلى،أم666عامال!جيرالحريقفيدمرت

بناءلإعادةرنكريستوشرقامكماأم،11إلىالفكمخمة

.أحرىكنيسةخمس!تمنأكثر

!..منكترأإلىوممتمنسترحنيسةتارتيعودو

منذولها،أكازياوأج!ا!اشتوتمأم660عامففي.عام

عم!!تموأغدتقريبا.نيابريصاأملوكثلبهاتوجالح!تذلك

أس!شو،القرونمدىع!الكنيسةفيتغييراتأوإضافات

أثأضااأتحرناإلىتاريحنايعودبها،معماريةمعال!اهناك

وستمنسترثاتدرائيةتوجدمنهاأغمربوبا.الميالأديعشر

أطروم!نيسةأه!اوتعدأم309عامشيلناشهاالتهىالتي

إنجلترا.فيالكاثوليك

حوللندنفيإندأ!ستامناطقتممعفمأ.الميادين

ويصلالاغر،الطرفميدانأشثرها،الميادينمنسلسلة

وهو،ءم6إلىبالميدانالموجود،نلسونعامودارتفاع

كبيرححريتمثالقمتهعلىيوحد،عالجرانيتيعامود

الميادينوص.نلسونهوراشعيوالبريطانيالبحرية!لبص!أ

وجروزفينور،،وباركليبدفورد،ميادينأيضااهشهورة

!اا؟

لأخها،الملكيةالحدائقهيأ!ندنحداتهبأ.الحدائق

الآنول!ضها،الملكيةاممتلاصاتص!صهـءاالماضيفيشاكت

ملكيةحدائقخمسللندنتوجدرأطحمئور.مفتوحة

وحديقة،باركجرينوحديقة،جيمصسانحديقة:وهي

ريجنت،وحديقة،كنسينجتونوحدا!لة!،لاركهايد

فيالموجودالخطباء،بركنهايدباركحديقةوتشتهر

حديقةلمانينمنأكثروتوحد.آرشمارب!صالجنوب

وتوجدمنها.لالقربأوالدينة،وسصامنطقةداح!،أخرى

منالعديدوبها،اندزورثوداثهـةفيلاذهـسيحدصتمة

أطتسلية.مشهورةحديقةعلىتشتم!أ-الر5أ-ا"!ائما
صيهـ!-!!!

أيضاعليهاويطلهت)كيوحاردنز(،حيوحداتوتأيصاحدصو"

أضعخمعلىتحتويوهي،ألدصةاأصباتاتاحداجسآا

والشجيراتالأشجار،أنواعمنأحالهـااشيمجموعة

المحمية.أضباتاتاو،الختلفة

أقدممنلندنبرجيعد.الأخرىالمهمةالأماكن

دائرةفيالمدينةحافةعلىموجودوهولهها،المعالم

حولأسشأةاالمبانيمنمجموعةمنولمج!ص!تاورهاملتس،

جدارانبهيحيطالأبيض،اخا!يسمى،سصأأوبرخ

القرنأواخرإلىالأبيضالبرجتاريخويعود،حجريان

.لندنبرخان!:عشر.الحادي

القانونيةوالممارساتالدراساتمركزيوجد

أرلغمنتت!صنوهي،القانونيةالهيئاتمبانيفينياببريصاأ

منالجنوبإلىتقع،والساحات،ألمبانياصمجموعات

المدينة.

وممطمنطقةخارجالمهمةالأماكنبعضتوجد

علىتحتويجرينيتشدائرةفإنالمثالسبي!وعلى.المدينة

نركريستوفيالمعماريصممهاالتياطبانيمنمحموعة

وتوجدعشر،السابعالقرنأواخرفيجرينيتمقأسعتشفى

الملكية.أجحريةاأممليةاأجاحابها

وهم،بكنجهامقصرحرسيقمص.الاحتفالات

يبدأيومكلصباحوفيحمراء.مالأبعرعادةيرتدود

للقصر،الاماميةأحساحةااأمااهـهـسدتغييرأحتمهيراأ!الاحتفا

الحرسميدانفيالحرس!أضبدي!!يومياحتفاليقامكما

ويقام،وايتهولفيأغرسانالمبنىمتاحمةأرضوهي

منحرسبحرا!شهيقومالذي،أضدلىبرخفيآحراحتفال
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القوالأثرهذاأ!حعحوالآنوسجنا،وقصرا،،قلعةيستخدمكادلندنبرج

الحر!.دروخمنمجموعةيضمومتحف

أيضاويسمون،الألوانبهيجزيايرتدونالذينلالرجط

العاشرةالساعةتمامفيمساءكلوفيالبقر.لحومباكلة

ويقدم،البرجأبوابغلقبإحكامالحرسرئيسيقوم

.عام007نحوعمرهيبلغالتقليدوهذا،البرجلمديرالمفاتيح

امستعراضاحتفالإبهاجاالاحتفالاتأكثرومن

هوالحرسوا!شعراض.المدينةعمدةاللوردوحفل،الحرس

يونيوشعهرفيالملكةميلادبعيدالرسمىالاحتفالمنجزء

القصروفرسانالحرسفرقةالم!صةتقودوفيه،عامكلمن

حتىمولشارعأرصفةعلىتحتشدالتيالجماهير،أمام

وير!الجنود،بامشعراضالملكةتقوموهناك،الحرسميدان

المدينةفيالمدينةعمدةاللوردحفلويقام.الاحتفالعلم

بانتخابللاحتفالنوفمبر،شعهرمنالثانيالسبتيوم

ماراالموكبالجديدالعمدةويقودالجديد،العمدةاللورد

عربةويركبالتقليديالزييرتديوهوالمدينةبشوارع

.الخيولتجرها

قتصادلاا

وخمسبريطانيا،فياقتصاديمركزأهملندن

فيها.يعملونالبريطاني!تالعاملين

وصناعةوالنشر،الطباعةهيالصناعاتأهم.الصناعة

الدقيقة.والآلات،والأثاث،الغذائيةوالمنتجات،الملابس

المدينةوشرقيشماليفيالصناعيةالمناطه!أقدموتقع

التايمزنهرطولعلىأخرىصناعيةمنطقةوتمتد،مبهاضرة

،التاجمجوهراتمشاهدةالبرحلهداالزائرول!!كالى.اطسياحمرارامي

المناطقأحدثوتقع،الشرقاتجاهفيجريخيتشمن

الغربية.الدوائرفيالصناعية

كبيرا،عالمياميناءطويلزمنمنذلندنظلت.التجارة

حوضينعلىلندنميناءهيئةوتشرفتجاريا،ومركزا

نهرطولعلىالأرصفةمنكم96و،للسفنكبيرين

وأرصفة،السفنأحواضأهمكانتالماضيوفيالتايمز.

ومازالت،البرجوجسر،لندنجسرشرقيفيتوجدالميناء

سفننموولكن،السفنبعضتستوعبالأرصفةهذه

للتعاملجديدةإمكاناتتطلبالستينياتخلالالحاويات

تنقلكي،مصممةأصمعفناوهذه.الحاوياتهذهمع

،كبيرةصناديقهيئةعلىحاوياتفيمرصوصةشحنات

عند،الحاوياتهذهأجلمنجديدةأرصفةأنشئتولقد

التايمز.نهرمصبمنبالقربتيلبري

منكليعد.الأعمالوقطاعالماليةالاستثمارات

فيالمهمةالأنشطةمنوالتأمين،والمالية،المصرفيةالمعاملات

إنجلترا،بنكالمدينةفيالمهمةالماليةالمؤسساتومن.المدينة

للتأمينلويدزوشركة،بلندنالماليةالأوراقوبورصة

عالميا.المعروفة

،الأنفاقومترو،والمهمةالسريعةالطرقتقوم.النقل

المناطقبينشخصمليونمنأكثربنقلالحديديةوالسكك

الأ!مبوعية،العملأياممنيومكل،المدينةووسطالبعيدة

آخرونيستخدمبينما،الحافلاتبعضهمويستخدم
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الأنظمةاصبرأمنبلندنالأنفاقمتروويعد.الخاصةسياراتهم

النفق.اسمالندنأهلعليهويطل!تالعالمفيالمماثلة

أكثرمناحدروهوأضدد،عربيفيهيثرومطاريقع

راكبمليون35نحوبهيمرإدازدحاما،العانممطارات

يقربماتبعدمسافةعلىجاتويكمطارويقع.عامكل

نحوبهويمر،الكبرىأضدنمنطهقةمنللجنوبكم45من

إسكسفي!متانستيدمطارأما.العامفيراكبمليون91

تموأتحد،أضدنمنأ!أصشمااإلىتقريماكم48بعدعلىفيقع

.أم199عامفيجديدةبصالةوتزويدهتحديثه

إهـئيسياالإعلاميشزالمرأحدنتعتبر.الاتصالات

صية،5جريددعشرةاثشاصسا!ص!!بهايصدرإذلبريطانيا،

عشردإحدىأممبوصامنالأحداصباحبهايصدركما

ا!لإداعةأعيئةاشئيسىالمقربهاويوحد،وطنيةجريدة

أضلفازيةواالإداعيةالخدماتعنالمسؤولةوهي،البريطانية

المستقلةالإذاعيةالهيئاتمقارمن!ثيرويوجد.الوطنية

.لندنفيأيضا

منأسسياح،امنالملال!تعامك!!لندنيزور.السياحة

الحارج.ومنبريطانيافيأخرىمناطق

الحكمنظام

إدارةسانتم8691عاموحتىأم659عاممنذ

با!لإضافةدائرد32منتت!صنأحجمرىالندنمنطقةحكم

صاتر،أ!صبرىاأ!ندنالمحليوالمجل!م!الدينةححمإدارةإلى

إداراتعلىسلصهآأعاهيئةال!جرىللندنالمحليالمجلس

المجلسحانكما،المدينةحكموإدارةالدوائر،فيالحكم

ورصص،للمدينةأسشام!االتحطيطعنأيضامسؤولا

إطفاءوخدماتالمرور،كةحروالإشراهـعلى،الطرت

الحرلق.

بقانونإلغاؤهتمالكبرىللندنالمحليالمجلسولحن

أصبحتوالان.أم869عاممننافذاأصبح،برلماني

هي،المدينةحكموإدارةدائرة32فيالحكمإدارات

.الكبرىلندنمنطقةإدارةعلىأغائمةا

إدارةأعالندنفيدائرةكلالدوائر.حكمإدارات

ك!!مواطنوينتخبهمجلسفيتتمث!!بها،خاصةحكم

.مشواتأرلغكلمرةدائرة

أ!محية،االخدماتعنمسؤولأالدائرةمجلسويكون

وبعض،العامةوالمكتبات،الاجتماعيالرفاهوخدمات

دائرةكلتقومكما،المحليةالدائرةفيالإسحانقضايا

وتحصلمنطهقتها،فيالحكوميةالمدارسعلىبالإشعراف

يدفعهاالتيالضرائبمندخلهامعظمعلىلسدندوائر

تقدمهاالتيأجةالماالمنحومن،الإيجاراتومن،المواطنون

المركزية.الحكومة

عمااليومالحاليختلفلا.لندنمدينةحكمإدارة

المواطنينمنالافعدةكانعندماالسن!!،مئاتمندكان

لاالآنالمدينةسكانفعدد.المدينةأسوارداخليسحنون

عددعنكثيرايقلالعددوهذا،مواطن4لأ004علىيزيد

تضعهاالتاريخيةالمدينةأهميةول!ش،دائرةأصغرسكان

الدوائر.لباقيمساويةمكانةفي

وتقوم،المدينةفيالحكملإدارةلندنمدينةهيئةتقوم

،العامالمجلسديوانيسمىمحلسخلالمنبأعمالها

وأربعة،المدينةعمدةأطوردامنأ!يئةاهذهوتت!صن

عامةمنعضوا136و،المدينةشيوحمنعضواعشرين"

ويقوم،المدينةإدارةعلىأغائماهوالدينةعمدةو.أحتعبا

المجلسوأعضاء،الحياةمدىأحشيوحالالتخابدأصنوالوا

عنوممثلونالشيوخيقوماعاص!!و،واحدةسنةأ!ترد

المدينة.عمدةاللوردبانتحابالنقابات

بلندنالإقليميالنقلهيئةتوفر.الأخرىالعامةالهيئات

البريطانيةالح!صمةوتعين،العامةالنق!خدماتم!العديد

ميناءهيئةأعضاء-أيضا-تع!تكما،الهيئةهذهأعضاء

الهيئاتومن.الملاحيةالأنشطةافييتحكمالذيلندد،

بأعمالتقوموهي،العاصمةشرطةقوةأيضاالح!صمية

ومقرها،المدينةباستثناح!،الكبرىلمدنمنطقةأسك!الحماية

بها.خاصةشرطةقوةوأصلمدينةنيوس!صتلانديارد،في

تاريخيةنبذه

حيوشأخذتعندمام،43عامشيأخددأششت

الرومانوبنىبريطانيا،عزوفيالرومانيةالإمبراطورية

الحالي،لندنجسرمنبالقربالتايمز،علىميناء

هذهشعرق-النهرضفافلأن؟الموقعهذااختارواوربما

الاستقرارجعلمما،بالمستنقعاتتمتككانت-المنطقة

اسعمالميناءهذاعلىالرومانوأطلقمستحيلا.بها

بدايةوفي.الكلمةهدهمنيأق!دندنواسم،لندينيوم

،لندنحولحدارببناءالرومانقامالميلاديالثالثالقرن

السورهذاوكان،المغيرينمنلحمايتهاذلككانوربما

منلمئاتلخدنحدودبمثالةمحلهحلتالتيوالأسوار

أحس!ت.ا

روما،البرابرةقبائلهاجصتم014عاموفي

للعودةبريطانيافيالموجودةالرومانيةالقواتوا!شدعيت

السيوةنهايةالعامهذاومعجل،الغزاةولصد،الوطنإلى

إلاالرومانيةلندنمنيتبقولمبريطانيا،علىالرومانية

مازالتالتيالقديمالسورأجزاءبعضباستثناءالقلي!!

المباني.بعضوبقايا،موجودة

طفيفنموإلابلندنيحدثا.الوسطىالعصور

ولكنالميلادلين،عشروالحاديالخامسالقرن!تب!تفيما
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السكسونيالملكقامعشرالحاديالقرنمنتصففى

علىكنيسةبناءوإعادةقصر،ببناءبهالمعترفإدوأرد

منالغربيالجنوبيالاتجاهفيمتراتكيلوثلاثةمسافة

فييسكنونذلكقبلالسكسونيونالملوكوكان،لندن

المنشآتكانتولقد.الجنوبيإنجلترامنتصففىونشستر

وأصبحوستمنستر،لمدينةالأولىاللبنةإدواردبناهاالتي

منالعشرينياتحتىإنجلترالحكاممقرأهموست!نسترقصر

كنيسةبناهاالتيالكنيسةوسميتعشر،السادسالقرن

،أم660عامفيالغازيوليمفيهاتو!التيوستمنستر

بنىحكمهوخلال،الذاتيالحكملندنسكانوليمومنح

بناءفيأيضابدأكما،والقلاعالكاتدرائياتمنالعديد

.لندنبرج

العصورخلالالظهورفيالأخرىلندنمعالمبدأت

فيالعملوبدأأم001عاممنيقربفيماالوسطى

التيالكنيسةمحللتحل،القديمةبولالقديسكاتدرائية

الوقتذلكبعدبهاالعملوأنتهى،الحريقفيدمرت

جسرأوللندنجسرأصبحام902عاموفي.!شةبمائتي

التايمز.نهرعبريقامحجري

القرنفيتنمووالتجاريةالمهنيةالرابطاتبدأتثم

العمالمنمعينةمجموعةتمثلرابطةوكلعشر،الثاني

والنجارين،،الخبازين:مثل،بالتجارةالعاملينأو،المهنيين

أيضاتسمىالرابطاتهذهوكانت،والبقالينوالصاغة

زيهالهاكانمجموعةكللأنالموحد،الزيمجموعات

فيالزيهذايرتدونالرابطةأعضاءوكانبها،الخاص

معينة.مناسبات

فيللندنعمدةأولالرابطاتهذهأعضاءانتخب

أكدأم512عاموفيعشر،الثانيالقرنمنالتسعينيات

نهايةوفىذاتها،تحكمأنفيلندنحقعلىجونالملك

يقربمالندنفييسكنكانالميلاديعشرالخامسالقرن

حتىكبير،شأنذاعمدتهاوأصبح،نسمةء.و...من

.العمدةاللورداسمعليهيطلقأصبحأنه

كبيرةبسرعةلندناتسعتالأسوار.خارجالامتداد

القرنمنالأولوالنصفعشر،السادسالقرنخلال

،الغربفيضياعهمالنبلاءوبنى،الميلاديينعشرالسابم

يقتنيالثامنهنريالملكوكان،مباشرةلندنأسوارخارج

قصرفيهابما،لندنمنطقةفيالأقلعلىقصورستة

وتحول،هنريالملكتوفىام547عاموفيوستمنستر،

النيابي.المجلسانعقادمكانإلىوستمنسترقصر

منامتدالذي،الأولىإليزابيثالملكةحكمفترةوفي

مهممركزإلىلندنتحولتام306عامإلىأمء58عام

المسارحأولافتتعحكمهافترةوخلال،العالميةللتجارة

شعبيةالمسارحهذهأكشرومن،لندنضواحيفيالعامة

يقدمشكسبيروبدأ،أركساوثفيالجلوبمسرح

تقريبا.أم995عامفيالمسرحذلكخشبةعلىمسرحياته

وليم.شكسبير،ال!:

لندنسكانعددبلغعشرالسابعالقرنمنتصففي

الأسوارخارجيعيشونمعظمهم،نسمةمليوننصفنحو

التيتشابلووايقجايلز،وسان،كلاركنولمثلأحياءفي

أما،مكتظةفقيرةأحياءإلىللتحولطريقهافيكانت

باسمتدريجياتعرففأ!بحتالأسوار،داخلالمنطقة

المدينة.

لندنالكوارثأصابت.والحريقوالطاعونالحرب

الصراعنتيجةمنوكانالسابكشر،القرنمنتصففي

نأالنيابيوالمجلسالأولتشارلزالملكبينالسلطةحول

إلىلندنوانحازتام،642عامفيأهليةحربقامت

حيث،أوليفركرومولقيادةتحتالنيابيالمجلسفريق

الطاعونأصاب.الفترةهذهفيالاقتصاديةالحالةتدهورت

الدمليالطاعونوباءوهو،أم665عامفيلندنالكبير

قدكانأم666عامفىالوباءهذاانتهاءوقبل،الفتاك

سبتمبرمنالثانيوفي.نسمة01.ر...نحوعلىقضى

بشارعخبازمحلفىالكبيراندلإلحريقأم666عام

مروربعدإلاالنيرانفيالتحكملمجمولم.المدينةفيبودنج

المدينةأجزاءمعظمتحولتأننتيجتهمنوكان،أيامخمسة

الحريقهذاخسائرمنوكانرماد،إلىالخشبمنالمبنية

تحدثلمولكن،منزلأ3و...ونحوبولسانكاتدرائية

.الأرواحفيمحدودةخسائرإلا

مستخدمينبناءها،دندنأهلأعاد.ا!لدينةبناءإعادة

المعماريقامولقد.الخشبمنبدلآوالحجر،الطوب

التيالمنشآتمنالكثيربناءلماعادةرنكريستوفرالشهير

قلةولكن،بولالقديسكاتدرائيةفيهابما،الحريقدمرها

المدينة.إلىعادواالذينهمالسكانمن

التيالخسارةلندنفيالأعمالعوضتماوسرعان

ملكيةبورصةوافتتحت.الحريقجراءمنبهالحقت

التفاوضأماكنولكنتقريبا،أم675عامفىجديدة

التيالعديدةالمقاهىفيتركزتالتجاريةالمعاملاتبشأن

شركةوبدأتمنها،بالقربأو،المدينةداخلفيانتشرت

الثمانينياتفيلويدإدوأردمقهىفيأعمالهاللتأمينلويدز

للأوراقلندنبورصةبدأتكماعشر،السالغالقرنمن

مقهىيدعىبمقهىعشرالثامنالقرنأوائلفيالمالية

.جوناثان

عددكانأم008عامفي.العالمفىا!لدنكبرى

تعداديفوقعددوهو،نسمةالمليونيقاربلندنسكان

الصناعيةالثورةفترةخلالوفىوقتها.العالمفيمدينةأي

لمنتجاتأسواقالندنأنشأتعشرالتاسعالقرنفي
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ثرواتبهالمصار!اأ!رجاو،ألمدينةا!ارجمعو،كعهامصا

المقرمنبعانورثانواأ!العمامنالعديدول!-،طائلة

الأمراضابهاتنتشرم!ضظةفقيرةأحياءفيويعيشونالمد!ع،

بئة.اؤووا

كبيرعددقامعشرالتاسعأعمرناحلاا!.الضواحىنمو

أهمامنكانر،أ!ديمةاأطرافإلىا!بالانتقالندنس!صانمن

طرأأ!ذياأضحسنا،أ!لفكعواحييع11أصمواهذاألممباب

النقل.ممائلوعلى

عااأ!ند!فيالح!-مكفاأفيإصا،أولحدث

قيصماأ!اء،اح!اصعأصدنأصةمقات!صنتأغدوأم888

صمةاحاالإداهـجةاأعيئةاأج!صذأصندنمقاطعةمجلستشكي!

خمصرنحوإلىتصامساحةتغصيادقاطعة!انتوبها،

أجا.حاأعبرىالندنحجما

ألمانياشستم0164عامصيف!شي.الجويةالضربات

آأمنأضدنكانترنيا،بريصااعلىشر!عاجوياهجوما

الصاعقة،،سميالجوأحمحوماحثذاوعرفأهدافها،

،أم!41عاءمايوحتياأ049عامممبتمبرمنوامشمر

أعناباباتدكا،!رى1تلوأجلةالألمانيةااتالطالمثانتر

باطد!ة.أحمرانامناطة!

نأالمحصصوأقاءاهـبحالأأ!.الحرببعدالبناء
كإنشاءجقصي،أطسدتحدجدتخصيصبعم!!ألمعماريونا

أخضربحزامأه،ادنتوحةالأراضيامراسيررحزاممنعكةأ

،الحزامحارخمحتنشأاكتيالحديدةالمددوحول،لندنحوا!

رئيسأصدد.معطمالألماليةااغاب!ادمرتالثانيةالعالميةالحربخلال

حوية.عارة!دأسدمارايسمقدامقدمة()ديتمتىرتسلوصسعودا!رراءا

.أم149عامورايخةوأم049عاملهايةفيأعاراتاأسوأحدتتوتد

للقصفتعرضتالتيالمماطقبناءلإعادةأالتخصص!وقضى

القرنمنأحشينياتاوفي.الجنوبيةالضفةوبتطويرالشديد،

،لندنوسطفيتظهرالسحابناطحاتلدأتأحشرينا

المدينة.فوقالطهبيعيأطنظرامنثثيراعيرمما

فيالمدينةأخذتأطمدنرأمعيةبناءعمليةلدأتوحسما

لندنبمقاطعةال!صرىلنددا!متبدالتمأغدوأفقيا،الانتحتمار

المجلسأقرهالذي،لندنفيالحكمقانونطريهتعنذأسكو

تقسيمالقانونهدابنودمنكانوا.أ639اعاشيالنيابي

محلسوتش!جل،ةداء.وتالأل!.اثنت!11ىأ!ا10أحد لر-!-!"!جرص

علىكثيروناعترضأضمانيمياتافير.أح!جرىاأ!سدت

بالحكمالقياملايستطيعأنهارأورالمجلسهداسم!جلى

المجلسهذاألغيأخرىالأمسبابواكسببوأنهذال!!ماءد،

وانتقلت،أم869عامفيالنيابيالمجلصرمنبفهـار

.دائرةوثلاثينالاثنت!تإلىالمحليالح!صمإدارةمسؤوأجة

الدخانبسحبطوي!زمنمنذلندناشتهرت

أسدخاناسحبأدتولقداطصانع،وا!نازلعنأضاجمةا

عامفيلندنمنمواطن0004ششاةإلىأ!خينمةا

الهواءقدونأضيابياالمجلسأصدرزأك!هذا،أم6د2

المواداسعتخدامقيدالقانودوهذاأم569عامفيالنطف

لوحظأحمعبعينياتاوفي.أخدنفياررخاراعنخا!هوأسدانتي

أصدن.فيالحوشةنفاأ

ولقد،لندنتواجهانتيس!!المشاأسوأمررا!رويفا

وسطمنمقةأفيجديدةسريعةطهـثبماءالح!ضمةاوررحت

الأنه،المشروعهداأصاسام!ثثيرعارضأص!شو،أضدن

بعضمنوأصلتخفيمص.منازلهبممنالأسرامئاتنق!يتطلب

اسمهمعريعطريقلإنشاءالحكومةقامتر،اطروصلمشا

.أم869عامفياشتتىلند!،حولدائريطريقهوو2هم

ميناءتطويرهيئةالحكومةأنشأتأم819عاموفي

أرصفةمنصمهآحوأ!المهجورةالأراضياوتحس!تلتنميةلندن

جذبالهيئةهذهمهاممنثانو،أخدنشرفيفيألميماءا

عاموفي.المنصقةأأعذهحددسكانو،جديدةالعشتمارات

لربطللميناء،الحديديةأحس!صكاحصأاشتم!!ا168لا

العامة.المواصالاتمنطبخموأألممصقةأا

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

ا!يدرأضانيةاالعالميةالحر!إبحلترا

المريطايالمتحرو!ريستوضلسيرا،ررليودس!حسو-الأ!لوا

الديمةقصرحيمحم!،سالتستم

قرالاكليومسلتاردياسدتا،س!ص!ا!د!

اصدرهى!فا!عركةالأصهـ،االطر!اضلحالى

اد!لطاليةاطحتحهس!صحهامقصر!!لتراسك

المتحدةا!ملكةجامعةاسدد،شهرممر،اظا

سص،حيتصيوحسر،لددم!هـح،الحلو!

كنيسةوست!سشر،ايديةاصدد،المحام!!حمعيات
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الاقتصاد-4

الصحاعةأ
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لترويحا-د

الاجتماعيةالمشاكلهـ
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الاحتفالاتط

أخقلد-ا

الأتتصالااهـ

السياحة

أمريكيمؤلف.(م68716191)دجاك،نك

أصبحثمالسيا!مةفىالقوةلاستخداممؤيدوصحفي

منالكثيرتدورالقراء.بينانتشاراالأكثرالأمريكيالمؤلف

أ-عاولكنه،الشبابمغامراتحوللندنروايات

أعماله.أفضلفيأطبالغ!تمعقدةموضوعات

فرانسيسكو.سانمدينةفيلندنجريفثجونولد

بينوفيما.والاقتصاديالعاطفيبالحرمانطفولتهواتسمت

البحر.فرعملعمرهمنعشرةوالتا!معةعشرةالساد!مة

حظهليجربكنداإلىلندنمنسافر،أم798عاموفي

رحلتهوكانت،يوكونمنطقةفيالذهبعنالتنقيبفي

نقطةكلوندكمنطقةإلى

حياته.فيرئيسيةتحول

يعستطعمموادوجدحيث

صورةفيعنهاالتعبير

متل؟أدبيةموضوعات

البقاءأج!!منالرجالكفاح

الجياشة.بعواطفهممدفوعين

كلوندكفيرواياتهوأول

الذئبابنسماها

لندنجاكالتيوهيم("0091)

بالتوجهلندنانبهر.لرواياتهمبيعاالأكترالكتابمنجعلته

لاعالمفىمسيرالإنسانأنعلىينصوالذيالبيئى

الشهيربنلندنروايتيموضوعوهو،يقاومهأنيستطيع

تصفالتي1(9)30البريةنداءوهما:الحيوانعن

إلىكاليفورنيامدينةمنجاءأ!ذياالكلب،بكمغامرات

يحياأنيستطعحتىقاسيايكونأنبكوتعلم.يوكون

انحلبروايتهفيالموضوعلندنويعكس.العالمهذافي

صانمنتحولوقدذئبايصورحيثم(091)6الابيف

وعطفهالإنسانمميدهمحبةبفضلأليفحيوانإلىمفترس

نبذفيهمايصورروايتان،المهمةلندنرواياتومن.عليه

البحرذئبوهماالتقليديةالاجتماعيةللاتجاهاتاشجال

حيتأم(،09)9إيدنلمارتنالذاتيةالسيرةأم(،09)4

ومقالاترواياتوفىفيهما،الرأسماليةيهاجملندننجد

وتفهمهتعاطفه،أع!الهفيالقوةنقاطومن.عديدةأخرى

(أم9)30جهنمسكانروايتهفيكماالفقراء؟لأوضاع

لندنفيوالمتشردينالفقراءلأحوالصحفيتقريرهيو

يؤيدفهو،بالمتناقضاتوأعمالهلندنحياةملئتبانجلترا.

أيضايؤمنولكنه،الاشتراكيالشموليالنظاممثاليات

يمتدحثمللأصب!البقاءوهيالقاسيةالفرديةبالفكرة

مفهوملصحةتجسيدانجاحهفييرىولكنه،الديمقراطية

بقوةويسودالعاديينالبشرفوقيرتفعالذيالسوبرمان

الألمانيالفليسوفطرحهاالتيالفلسفةوهي،إرادته

نيتشه.شريدريك

تقليديةجامعةأكبرتعددندنجامعة.!جامعةلئلىن،

لديهاليسالتيالمفتوحةالجامعةوتضمبريطانيا،في

والتلفازالمذياعخلالمنفيهاالتعليموسم،فصول

يأمنالطلابمنعددأكبرولديها،والمرا!علات

العديدمنلندنجامعةوتتكون.أخرىتقليديةجامعة

منها،بالقربأولندنداخلإما،التعليميةالمؤسمعاتمن

كما،الإدأريةهيئتهامنهاولكل،كلية92منوتتكون

وتضما.الجامعةإدارةأقامتهاإضافيامعهدا21تضما

لندنوكلية،للفنكورتولدمعهدوالمعاهدالكلياتهذه

معستشفىطبوكلية،السياسيةوالعلومللاقتصاد

والإفريقيةالشرقيةالدراساتومدرمعةبارثولوميولممانت

،أم836عامالجامعةتأسستوقد.الجامعةوكلية

المرأةتمنحجامعةأولأصبحتام878عاموفي

علمية.درجات

تمتدجسراعشرخمسةأحدلندنجسرلمجدر.،نك

وانتهىأم،679عامالجسرلناءبدأوقدالتايز،نهرفوق

.أم739عامبناؤه



!!ادولمحيتر.رسمنااقياصورذاحدهفي!حاالقديملندنجسر

ععترأصاسااتر-امشص!صاحتايرهـحتى!هـاشوثالوحيدالحسر

الميا،دي.

كادأسدياأحشهير،اأضدنحسرمحلىالحسرهذاح!!

أ!أمحماا:شرعم183وأا823عاميب!تفيمابناؤهتمقد

شتصدعأخهرافيعوصهبسببأم،679عامفحهفي

بولايةهاشاسوامدينةبحيرةفوثبماؤهوأعيدمنه،أجزاء

أصدنجسروكان.مريكيةالأالمتحدةلالولاياتأريزونا

كانأصذيوا،الميلاديعشرأضاسعاالقرنفيلناؤهتمالذي

عاممنهالانتهاءتمجسرحجريمكانحلقدم03طوله

تصميمهفيالأندلسعربمنمهندسونساعدم9012

خشبيبسرمو!فيالحجريالجسرشيدوقد،وبنائه

.البيوتبنيتالحجريالجصرحانبيكلاوعلى.قديم

عمدإعدامهميتمالذيرالخولةرؤولمرتعلهتكانتوأحيانا

الجسر.مدخ!ط

لجنوبالشرقيالساح!علىمدينةالشرقيةلئدن

المنطقةوسكاننسمة06077سكانهاعددإفريقيا،

الذيبفلونهرعلىتقع.نسمة492121الحضرية

ستةوبالميناءإفريقيا.لجموبمهماملاحيانهرايستحدم

علىو!مبعة،الشرقيالشاطئعلىأصمحفنالرلمموأرصفة

فالميناءلذلك،الرمليةالحواجزجرفتموقد.الغربي

مليونيمنأكثرويستقمل.ضخمةسفنايستقب!!أنيستطيع

الصادراتوتشمل.السنةفيالشحناتمنمتريطن

والأناناس،المعدنيةوالحامات،الشا!يةوالذرة،أحالموا

للحبوبآليشحنجهازبالميناءويوحد.والصوف

ومرفأ،مكيصمستودعوبهاأجها.وإالسفنمنوتفريغها

للشحن.

النبلاءمنجمعيةكانتدندنشركة.دت!ر!لئدن،

المستوطناتفيالأولىالأيامفيتكونتوالتجار،

أسستهاكبرىجمعيةمنحزءاوكانت.الأمريكية

إنجلتراملكطلبأم606عاموفي!رجينيا.شركة

فيمستعمرةتكونأنلمدنحةشمرمرالأولجيمس

مستعمرةأصشركةأأسستوه!!ذاأمري!صا.شمالي

بأنلندنشركةمؤسسواعتقد.أم706عامجيمستاون

علىاطلقوقد.الأمريكتينفيتوجدأضفيسةاالمعادن

اسمأمريكاإلىوذهبوابحياتهماحازفواالذين

إنجلترافيبقواأسذيناعلىأطلقبينما،المستعمرين

كانتوقد،المغامريناسمالشركةفيأموالهمواستثمروا

الشركة.أرباحمنحصةوالمغامرينالمستعمرينمنلكل

منالرغمعلىالأرباحتحقيقفيأحتمرحصةافشلتوأحس

ومرة،أم906عامجديدميثاقتحتتنظهيمهاإعادة

دونالشركةا!شمرتومدلك.ام261عامأخرى

أرباخ.تحقيهت

عامجيمستاونمستعمرةفيليابيمجلستشكيلتم

مستعمراتفىتمثيليةتشريعيةهيئةا!أوحانو.ام961

منهاأخرض!اكانإجراءاتالمجلسزأصدر.أمري!!ا

حدوثتسببول!شالازدهارعلىأحتحرحصةامساعدة

فيأم622عامجيمستاونفيكبيرةهسديةانتفاضة

المنطقة.بهذهاهتماملأيالمغامرينفقدان

الشركةأنجيمسالملكرأىأم،623عاموفي

علىالملكا!عتولىأم462عاموعيإدارتها.تساء

الشركة.بح!!قامث!ا،الجمعية

عدديبدغبكندا،أونتاريوفيمدينةاثيةلئدن

243)203ومساحتها.نسمة0411962سكانها

فضلا،وطبياتصنيعيارأجاماوتوزيعيافيامرتعد.2كم

فىالمدينةوتقع،مواصلاتلشب!صةملتقىكولهاعن

فيالتايمزنهرعلىلندنوتطل.المقاطعةمنالجموليالجزء

ولقد.دترويتومدينةتوركتومدينةب!تمتو!عطموقع

لهاتشبيهاعليهاالاسماهذاالإنجليزالمستوطمونأطلهت

إنجلترا.فيلندنبمدينة

المشروباتعلىللمدينةاشئيسيةالمنتجاتتعتشمل

مركباتإلىدالإضافةوالإلكترونيةالكيميائيةوالمشجات

الطباعةوتعد.الهاتفومعداتوالملابسالأطعمةواالديزل

أيضا.فيهامهمةصناعة
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يبدغ.المدينةباسماببساطةماتعرفكثيراالمدديةلئدن

الماليةالعملياتمركزوهي.نسمة004.5سكانهاعدد

أهممنوتعد.العاصمةفيالأعمالومركزببريطانيا،

274تبلغالتيمساحتهاوعلى.العالمفيالتجاريةالمراكز

البريطانية،البنوكلأهمالرئيسيةالإداراتتوجدهكتارا

.والبورصاتالتأ!نوشركات

نحوإليهاويختقلالمدينةفىالناسمنقليليعيش

للعول.يومكلشعخص000.004

منيتكونوهو،المدينةمجلسلندنمديخةيحكم

المواطنينمن133والشيوخمن2ءوالعمدةاللورد

ويعد،المدينةحصنفيهايوجد.المجلسأعضاءالعاديين

.والمؤتمراتللفنونمركزاالحصنويضممهماإنجازا

مندكثيراممدندنمعاهدات.معاهداتلئدن،

يذكروسوف.لندنفيعليهاالتوقيعتمالدوليةالمعاهدات

.المقالهذافيمنهاالبعض

الحربللإنهاءالأولىالمحاولةكانت.أم139معاهدة

مأ139مايو3.فىعليهابالتوقيعقام.البلقانفيالأولى

الدولةأتراكمعوبلغارياوصربيااليونانمنمبعوثون

بجزءيحتفظوابأنالمهزومينللأتراكسيموقد.العثمانية

وأخذت)ثريمم!(ترأقياشرقىمنطقةفيأوروبافىصغير

والساحلثريسغربىبلغارياأخذتبينماسالونيكأليونان

ظهورفيالمعاهدةتسببتوقد.إيجهلبحرأصشماليا

يونيوشهرمنوالعشرينالتاسعوفي.جديدةصراعات

إلىأدىمماوصربيااليونانبلغارياهاجمتأم139

.البلقانحربنشوب

منكلعليهاوقعتسريةمعاهدةأم.159معاهدة

الدولتعهدتوقدوإيطاليا.وروممياوفرنسابريطانيا

وإسترياألمانياوشماليتيرولجنوبيإيطاليالإعطاءالمتحالفة

الحربانظر:ألمانيا.ضدالحربدخولهانظيرفيوجوريزيا

الأولى.العالمية

والبورصة.إنجلترابمكمثلالرئيسيةالماليةالمؤسساتمنكتيرلهااللدينةلندن
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أجحرية.اأضد!معاهدةباسمعرفت.أم359معاهدة

وشرنساالمتحدةالولاياتوقعتأم039إبريل22ففي

منتحداكتياطعاهددعلىأجاباناونيةاشبريصاأوالإمبراطورية

أصسفناصهـيةعلىقيوداضعترصما،أجحريأضسباا

سمحتبيسماالإبحار،فيأخواصاتاوألمدمراتراالحربية

منإنتاجهابزيادةأجابانوابريطالياوالمتحدةللولايات

إنتاجئهابزياددأخرىدولةقياماصةحافيالحربيةأحمعفرا

منحزءعلىقيعأضواأجارإيصإضسسارفضتوقد،أجحريا

.المعا،لدة

أسحرية،ام0631معاهدةكدتأ.أم369معاهدة

نياجصاأبى5كسادرالأمري!صةاالمتحدةالولاياتعليهاووقعت

.أم636مارس25في

العربيةالبلادفيالبريالنبات:اممص!إاللئدئييرجد10

ا!د!رحيا(.)ا

لشمافيألم!صنةاأصستاالمقاطعاتامنمقاطعةيريللىلئلى

إعا!!سدسداتهاإداريةمنطقةتش!!!تعدأس!اوأيرلندا

يعتبرونالمحليونمارالول!س،أم739اعاالمحليةالحكومة

تاريخية.الأممباتمهمةالمقاطعة

مساحةللندنديريالقديمةأطقاطعةاتعطكي

بادنبههـررصهـ!ويا-ب!!أمعفهمهايقعر،2آ821.12

أررهـلية!اأ!ث!ةا!يتثيرديريمقاطعة!عفمأأممنو

كصيهـبادأ-هـقيةاأ!سفةاشىشواءريمدينةتقعلينما.فوي!!

جانبهافيويقعمتلث،ش!صلتقريباالمقاطعةوتشكل

فويلونهرالأطلسياالمحيطشمالهاوفيداننهرالشرقي

فوي!!نهرمدخ!!يسد.أكربياجنوبهافيسبرينوجبال

ماجلاننقطةفييشهيالأرص!منطويللسانالعرلفهر

سبرينحبالترتفعث!ا.أصلاأطامنرائعشاطئيمتدحيث

.لندنديريمقاطعةجخوبفي

مدينة،أخدنديريفيأممبيرةاالأ!مواقاذاتأطدناومن

أما،ومارلفتماراردينجف!تروجارفاوأجمافاديكيلر

المحيطعلىخلالةمماظرذومنتحضيفيفهييورستيورت

.سوأ!ر"مدينةمنالعرليالشمالإلىالأطلسي

تاريخيةأحداثأصدنديريفيوقعت.تاريخيةنبذة

بآثارغنيةبوأحشر.فالمقاطعةفيأخرىمقاطعةأيمنأكثر

الاثار.وتتضم!التاريخقبلفيمامستوطناتوجودترج!ث

حجريةدائريةوأفبيةضخمةقديمةمقابروجدتاقي

.قلاعأوكمسا!شا!متخدمت

فيالمهمةالفيزيائيةالقوالينمنلنزقافين.!نقك،

لنز،هـ.هينريكوضعهوقد.أصكهربائيةاالرلداتتصعميم

انسياباتجاهلنزقانونويصفالمولد.ا!انيأعال!اهور

يمرعندماالسلكمنحلقةفيالتوأسدالكهربائياضيارا

ينشئفالتيار.الحلقةخلالخارحيمغنطيسيمجال

التيارأنعلىلنزقانونوينص.الحاص!المغنطيسيمحاله

مجالهحسيعابحيث،اتجاهفيالحلقةحوا!ينساب

ولذلك.الخارجىالمغنطيسيالمجالفيتغييرأيالخاصر

تبقىالحلقةخلالال!طيالغنطيسيالمجالفيالتغيراتشإن

أصوليدشغلبذلمنبدلاأنهيصيوهذا.يم!سماأدنى

لتشغيلقويةتوربيناتحودومنأ،سدوأ!ذأصكأس!ئهرباء.ا

ولكنالحهرباء.منحبيرةكمياتتنت!تاكتيالموأسدات

ليكونخارجيمغنطيسيا!مجااستخدامصدأثطدت

أش!!رلاء.اتواجدآليةءالإبصاأنمصاممتالة

ال!داريمماحزوالمر،محليح!-ا؟منصتمةمدينة!لن

وتم.نسمة18)009أصسحانادعد.نجلتراب!يرلكصأضشا

المنطقة،هذهفيالحبوبتزرع.تحامونهرعلىالدينة

والالاتالزراعيةالآلاتأصناعةحرامرلمكوروتعتبر

.الأحرىا

بعدالسلتيةلندممستوطنةعلىاشوماناممتولى

عسكريةحاميةهناكوكانت،م43عامشبريطانياغزوهم

التجارةطرقوتحميإنجلترا،شرقيع!تسيطرلن!صننفي

يمرمهمرومانىطريقوهو،إرم!تشارعصانر.اشئيسية

خلال-زراعسةمدلنة11-رأ-أ-ا.أأص!ء!دلنة مهمه-ء!!لصوي!!-.

المدينةلوابةنيوبورتبوابةصانتو،اهيا،ديأخافياأ!ىهـتا

الأصلية.انيةشوماا

منجزءالنكولنصارت،س!صسونيةالأنجلواالفترةفي

خلال!يونالدنمارأخزاةاعليهاوا!متولىميزيسيا،مملاسة

للقانونتخضعوصارتالميلاديينوالتاسعالتامنالقرلين

في.النورمنديينعهدفيلنكولنأهميةنشأت.الدنماركي

فيها.قلعةببناءأغاعاوليمقامأم860عام

لنكولنشاير.:أيضاانظر

دولةرجلأم(.865-081)9أبراهام،لنكولن

أم861عاممنالتحدةأطوا،ياتهـئيساصانأمري!ص

خلالالمتحدةالود!ياتأصكولىقاد.أم865عابمحتى

واجهتأزمةأكبرحصانتالتيالأمريكيةاأ،هلية1الحرب

علىالحفاظفيوساعدالتارلقفيالمتحدةأ!لاياتا

أمريكا.فيالرقإنهاءعلىساعدكما،التمزقمنالاتحاد

فىم9018عاممنفبرايرمنعشرالثانيفيأسكولنولد

الولاياتفيكنتاكيولايةفيهدجنفيلفيخشبيكوخ

لخرلاهـييةا!لييثيافيو!ماررامحةفيوعم!!،المتحدة

.م1831عامأ!نديةاالحر!
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أثناءتواحههاأرمةأكبرخلالالمتحدةالولاياتقادلنكولنأبراهام

لأهلية.االحر!

انتخاباتفىالثانيةمحاولتهفيفازم1834عاموفي

باشرم1836عاموفي.للديمقراطيينالمناوئالويجحزب

وأخيراإلينويولايةفيالمحاماةمهنةشيكبيربنجاحعمله

تمنفسهالعاموفي.م1846عامفيمحاماةمكتبأنشأ

كان.الأمريكيالنوابمجلعه!فيعفموالنكولنانتخاب

يومفييكنل!اأنهإلا،للرقبمعارضتهدائمامعروفالنكولن

نأيعتقدكانكما.الرققانونبإلغاءالمنادينمنالأياممن

عاموفي.والمساواةالحريةعنالدفاعالأمةأهدافمن

المعارضالجمهوريالحزبإلىلنكولنانضمم1856

فقط.عامينقبلتأسيسهتموالذي،للعبودية

الجمهوريالمؤتمربترشيحلنكولنفازأم086عاموفي

الديمقراطيونأما.الأمريكيةالرئاممةلانتخاباتالوطني

جونالجنوبيونوانتخبدوجلاسرشحوافقدالشماليون

بسهولة.الانتخاباتبتلكفازلنكولنأنإلابركريدج،

اليمينلنكولنأقسمأم861عاممنمارسمنالرابعوفى

.المتحدةالولاياترئاسةلتولي

الأهليةالحرباندلعتام861عاممنأبريلوفي

لنكولنأدركوقد.طاقتهبكللنكولنفواجههاالأمريكية

للمنادينالأمرتركإذامستنفصمل،الحدوديةالولاياتأن

،وميسوري،كنتاكيمثلولاياتانفصعالإن.الرقبإلغاء

هزيمةمهمةيجعلأنشأنهمنكانوماريلاندوديلاوير

ضمنفقدذلكعلىوعلاوة.صعوبةأكثرأمراالجنوب

عملوقدبها.الموجودالولاياتفيالرقحمايةأ!دستورا

الحدوديةبالولاياتالاحتفاظعلىالمعتدللنكولنموقف

مساندةعلىالحفاظمنلنكولنتمكنكماالاتحاد،ضمن

الشمالية.الولاياتسكانمعظم

إلىلنكولنتوصلأم862عامصيفأواخروفي

نحوالسياسةفيتغييراتلإجراءالوقتحانبأنهاقتناع

؟الرقرفضعلىالشمالسكانمعظمأجمعوقد.الرق

بتحريربيانايصدرأنلنكولنقررولهذا.اجتماعيشرلأنه

وليمالخارجيةوزيرمننصيحةعلىبناء،لكنه.المستعبدين

الشمالانتصاريحققأنإلىبالبياناحتفظسيوارد،

معركةخدمتوقدهذا.البيانلذلكالملائمةالظروف

عاممنسبتمبرمنعشرالسابعفيجرتالتيأنتيتام

ينايروفي.لنكولنإليهيرميكانالذيالغرضم8621

وأعلن،الثائرةالولاياتفيهذكرنهائيابياناأصدرأم863

يحرر!مالوا!وفي.الآنمنأحرارايعدونبهاالعبيدأن

الاراضيعلىينطبقكانلأنهالعبيدبممنأياالبيان

تنفيذالفيدراليونالمسؤولونلايستطعوهناك،الكونفدرالية

التيللحربجديدةصفةأعطىالبيانأنإلا.ذلك

أطريقامهدأنهكما.الرقضدحرباانذاكأصبحت

مأ865عامفيالدلممتورعلىأجريتالتيللإصلاحات

.المتحدةالولاياتأجزاءجميعفىالرقأنهتوالتي

عامفىكبيرينانتصارينالاتحاديةالجيوشأحرزتلقد

ومعركةبنسلفانيا،بولايةجتسبيرجمعركةفيم1863

م1863عاممننوفمبروفي.المسيسيبيبولايةف!صسبيرج

اليم!ت:منوهمالطفولة!نتحطهواأبناءثلاثةلنكولنأ!رةأنجبت

فقدوليمأماالرشد،سنروبرتتحووقد.وأجمووروبرتتاد،

!منة.18وعمرهتادوتوفي،!سة11عمرهوتوفى
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كلماتببضعيتحدثأنلن!ضلنالرئيسمنطلب

الذي،الخفابذلككانوتقريبا.دقيقت!تلمدةفخطب

حكومة"!إن:فيهوقالرنانةطهجةجتسبيرجفيألقاه

تتلاشىدالشعبأجلمنالشعبيختارهاالتيالشعب

ألقاهخطابأشهرهذاكانوربمالم!،الأرضوجهعلىمن

حياته.فيلنكولن

الاتحادحققهااشتيأحديدةاالانتصاراتساعدتوقد

إعادةعلىأم864عامخريفوأوائلصيفأواخرفي

رئيسا.لنكولنانتحاب

استسلهام861ءاعامنأصي!!مرأصاسعاوفيوأخيرا

هاو!شورتورأبوماتوفيجرانتللقائدليالقائد

ضدالحرب!أررصحصسصوه!صذافرجيسيا.بولاية

المنفصلة.الحنوبيةالود!يات

م8651عاءمنأبري!!منعشراشالغمساءوفي

\الأمريكيعمناابنلمسرحيةعرضايحضرلنكولنكان

العاشرةالساعةوبعد.واشنطنفيدضردمسرحفي

حينئذ،المشهورالممثلبوثولكسجونقامبقليل

علىالخلفمنالناربإطلات،الجمهورينمعوالمتعاطف!

عاممنإبريلمنعشرالخامسرفيفتوفيلنكولنرأ!

مجرىفيأثروقدفذا.عسكرياقائداأص!صلنكانم

ومحاربتهالاتحادعلىبحفاظهتارلإلعالمفيالأحداثا

.قشا

المحامين.جمعياتانو:.إنلئكولئز

الشرقيالساحلفيتقعزراعيةمقاطعةلئكولئشاير

مساحتها.محافظاتسبعإلىاوهيإنجلفهـا!!

نسمة..009573س!!انهاتعداديبلغو8805،2!آد

وبوسعطن.نثاموجرا(،الإداريدهـ!ص)1ل!صدمدن!هاأه!

الخيلوسحاقالأسماكصيدسياصي-" بها.أاأصشاصأا

فيالمتخصصةالأنديةمنعددشيهايوجد.القدمكرةو

واسعةأراضيهنالكأنحماأططيور،الناريالصيد

للطيور.ملاذاإس!جنعخصصتمدينةمنأغرببا

الاقتصاديةالدعامةاشراعةتش!ص!الاقتصاد.

والخضراواتأجازلاءواالبنجرالمحاصيلوأه!ا.للمقاطعة

الماشسيةتربيةأنكماأغموالشعير.واوالبطاط!مربأنواعها

التاريحية.المايمراحعديداولهاحعليمعحدرتتوسطلنكولنشاير



916ربوناندروألو،

اللحوملإنتاجالأبقارخصوصا،الأهميةمنكبيرقدرعلى

.الصوفغزيرةوالأغنامالألبانومنتجات

أماوالطباشير.الحديدإنتاجفيالتعدينوينحصر

الصناعاتتوجدحيثلنكولنمدينةحولفتتركزالصناعة

الكيميائيةوالموادالزراعيةالآلاتوصناعةالهندسية

ومطاحنالخضراواتوتعليبالديزلوالاتالزراعية

عددوهنالك.صناعيةمنطقةبهاجرانثاعومدينة.الدقيق

جينزبرة.فيالصناعاتمن

منبالغاقدرأيكتسبفإنه،السياحىالقطاعأما

.السياحالرمليةالمقاطعةشواطئتحذبحيثالأهمية

السككطريقعنبلندنترتبطالمقاطعةفإنوأخيرا

صحيفةلنكولنمدينةفيوتصدر.البريةوالطرقالحديدية

البريطانية.الإذأعةلهيئةتابعةإذاعةمحطةبهاأنكما،يومية

طبيعيةأقاليمأربعةإلىلنكولنشايرتنقسم.السطح

مناطقمنويتكون،المستصلحةالمستنقعاتإقليم:هي

زرأعيةأراضىوأصبحتوألاستصلاحللتصريفخضعت

سهليةأراضوهو،المرتفعةالسهولوإقليمبموخصبةغنية

،المستنقعاتإقليموأخيرا،المروجوإقليم،ام67ارتفاعها

يبلخصبةتربةذاتالمنبسطةالأراضيمنلسانوهو

كم.أ4عرضها

الذيترنتونهروولاندونهرويتامنهرهوالأنهارأهم

للمقاطعة.الغربيةالشماليةالحدودمنجزءايكون

الحرارةدرجةومتولمسطملم635السنويالمطرمتوسط

يوليو.فيأمه6وينايرفيم4

وشعيدوالنكولنشايرالرومانيوناحتل.تاريحيةنبذة

القرنفيالدنماركيللغزوالمدينةتعرضت.طرقعدةفيها

الرياضياتعالم:المقاطعةمشاهيرمن.الميلاديالتاسع

العصرشعراءوأشهر،نيوتنإسحقالسيروالفيزيائي

وماثيوباسجورجوالمستكشفينتنيسوناللوردالفكتوري

أنشآاللذانسميثوجونفرانكلينجونوالسيرفليندرز

سيدةأولثاتشرومارجريت،الأمريكيةفرجينيامستعمرة

.أم979عامالبريطانىالوزراءلمجلسرئيسةتنتخب

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

سحقإلسيرا،ليوتنللوردا،تنيسون

حونلسيرا،نكلين!را

ألماني،كيميائىأم(.979-1191)لمحيدور،لنن

الإنزيماتتحدثهاالتيالكيميائيةالتغيراتتجاربهأوضحت

فينوبلجائزةأقتسمذلكأجلمن.الدهنيةالحموضفي

عالممعأم469عامالأعضاءوظائفوعلمالطب

أوضحت.بلوككونرادالأمريكىالحيويةالكيمياء

والحموضالكولسترولالجسميصنعكيفأكتشافاتهما

فيمهمةخطوةذلكويعديستخدمهما.وكيفالدهنية

ميونئ.فيلننولد.الدورانيةالأمراضعلىأسميطرة

النار(.)أنواعالنارانظر:.اللهب

(،الشصالمعانالشمسانظر:.الشمسياللهب

)اخرالشمسكلف؟أحزمةألن،فانبمالمغنطيسيةالعاصفة

(.الاكتشافات

وهى.الاجتماعيةأوالمحليةاللغةصورمنصورةا!

وأالفصحىاللغةعنتتميزاللغةأشكالمنشكلاتمثل

لهجةتقتربوقدونطقها.ومفرداتهاقواعدهافىالرسمية

التياللهجةأننجدفمثلأعنها.تبتعدأوالفصحىمنما

منالفصحىالعربيةإلىأقربالعربالمثقفونبهايتخاطب

اللهجاتبعضأننجدكما.المحليةاللهجاتمنأي

.أخرىلهجاتمنبعضهاإلىأقربالعربية

قربعلىتساعدعدةواجتماعيةجغرافيةعواملهناك

اللهجاتنشوءوعلىبعضعنبعضهابعدأواللهجات

وبينالجغرافيةالمناطقبينالناسيربطماوكثيراأصلا.

وأمصريةوهذهسوريةلهجةهذهمثلا:فنسمع،اللهجات

العرباللغويونكانوقديما،بريطانيةأوأمريكيةأومغربية

لغةعنيتحدثونفنجدهم،والقبائلاللهجاتبينيربطون

.العربلغاتانظر:.ذلكوغيرقريشولغةتميم

فيمانجدهالنطقفياللهجيةالاختلافاتأمثلةمن

مصر،فىالقاهريةوالجيممثلا،سوريافىالعربيةالجيمنطق

نجدالنحووفيووسطها.العربيةالجزيرةشرقيولهجات

التذكيرفيتطابقالعربيةالجزيرةلهجاتبعضأنمثلا

أولاد:مثلالجمعحالةفيوالموصوفالصفةبينوالتأنيث

العربيةاللهجاتمعظمبينما،طيباتوبنات،طيبين

والمؤنثالمذكرلجمعالمذكرالجمعصفةتستعملالأخرى

أما.طيبينوبنات،طيبينأولاد:مثلمعا،العاقل

الختلفةالكلماتفيلهأمثلةفنجدالمفرداتفيالاختلاف

طاقة،،شباكونافذةبطيخركي،حبحب،مثلاللبطخ

إلخ....دريشة

كذلك.اللهجاتفيدورهالهاألاجتماعيةوالظروف

احتكاكومدىومستواهالتعليمالظروفهذهأبرزومن

ونظرتهمالأخرىباللهجاتبالناطقينمابلهجةالمتكلمين

خاصةالهجات(لغاتنجدكذلك.ذلكوغيرإليها

سواهم.عمنبهايتميزونالختلفةوالمهنالحرفبأصحاب

الخاصة.العاميةانظر:

ةدودرجلأم(.-239أ)858بونارأندرولو،

حتىام229منذالوزراءرئيسمنصبشغلبريطاني



لو،جون017

وأصبحام،006عامفيالبرلماندحلقدوكان.م2391

منديسمبرفير.أم19أعامفيتالمحافف!ألحزبزعيما

،جديدةوزارةلتشكيلالملكعرضرشضم1!61عام

ديفيدأ!زراءارئيسحكومةفيالماليةوزيرمنصبوشغ!!

المحافظعينمنعددرلوقامأم229عاموفي.جورجلويد

الامشقالة.علىجورجلويدبإرغام

إلىانتق!أس!سهبحندا،الجديدةبرونزيكفيلووأسد

منة.21عمره!!انعندماأس!ضلندا

مضار!"ماشخبيرأم(.72-67119)دجونلو،

بن!ةتأغرسمياا،قتصاد1إنعاش!ع!عم!!أ!عحتلمدي

وقد.أ!رقيةاأحملةابإصدارليقوماأ716عاممصرف

ول!يةفيوالتجارةال!راضيمضاربةخططهتضمنت

المسيسيبى.بمشروعاشعتهرماوهو،الأمري!صةويزيانا

جمطرجلاقت!!م4961عاموفي.أدنبرهفيلولدو

أصسصاصشرث!،بالإعدامعليهوح!آ،فاعتقلى،مبارزة

بنكعملياتدرسحيثأكولندية،اأمسترداممديخةإلى

اهخمارسة.تأصرص!ضحمةترزةجمعآ.أمستردام

أستمانازسرعادا.6171عامشرنسافيبنحالوفتح

7171عامهخيقبوا،0أجنكاأصدرهاالتيأجةالماالأوراق

جمئشيالتجارةتاحت!ماسرعان،شركةأقام

البنكأصبحأم718عامرفي.أ!رنسيةاالممتلكات

هائلةكمياتلإصدارلوبنكقام.ا!للكىالبنكيدعى

أطمضاربةمنهاكثيرااستخدموقد.الماليةالأوراقمن

أجثوما.التجاريةشركتهأصدرتهاالتيبالأسهم

أوراقهممقابلذهبايطلبونأصبحواأنالمضاربولى

الناسآلافمخلفابكاملهالمشروعفانهار.النقدية

انظر:.ذلكتلاالذيالمافيالذعربسببمفلسين

.مشروع،المسيسيبى

أيرأ!ندا.جمهوريةشىمشهورتانبحيرتانديرجلو

حيثلها،أصصارىابحجدونيجالفيديرجأ!وتشتهر

الصلاةفييومااربعينأمضىقدباتريكالقدصأنيظن

يزورواليوم.أجحيرةاداخلصغيرةجزيرةشوقوالصوم

.والصلاةللصومالنصارىمنال!يلافالجزيرة

أكبرفهيديرجأ!أيضاوالمسماةالثانيةالبحيرةأما

منوعرضها،كم4.نحووطوأ!ا،شانوننهرفوقبحيرة

إقليمب!تالبحيرةتقع.متراتكيلوخمسةإلىثلاثة

مونستر.وإقليمكوناخت

كاتبأم(.-181873)4شريدانفانو،لو

عنبقصصهمشهوروشععر،ورواياتقصيرةقصص

(ام48)6أوبراينتورلوجروالمجهتعدماوكثيرا.الأشباحا

الأيرلندية.التاريخيةالرواياتاشضلبينمن

كليةفىودرس،دبلنفيفانوأ!شريدانجوزيصولد

نشرصحفياأصبحولكنهمحاميا،تأهلوقد،ترينتي

التيدبلنجامعةمجلةفيالطبيعةرراءعماقصعصا

حخبهوتشملتحريرها.علىوأشرفبعدفيمااشتراها

سيلاسالعمام(بم)863الكنيسةفناءمنالقريبالمنزل

أم(.)872الظلامفىكأسفىأم(،)864

الاروك(بم)عمارةالعمارة:انضأ.لويسلمحاو،لو

.فرساي

الذيالاسم(.أم319)جون،كاريلو

فيكورنويلمورجونديفيدالإنجليزيالروائييستعمله

بصورة-كاريلواشتهر.الحقيقياسمهمنبدلا!ضاباته

بأنهاتتميزالتي،الجذابةالجاسو!ميةلقصص-رئيسية

المدنيينالموظفينمنكاريأ!جوا!ميسأغلبر.شاقعية

الشؤونشيالمنخرطينأسدنياااسدرجاتايدوأهـيصالإ-ا

إلىبالإضافة،الحكوميةأسدواويناتمافساتزشيتينيةرا!

الجاسوممية.ال!صائدصاتارتبا

(أم)639الصقيعمنالقادمالجاسولررواتحيهوفي

بناءفيكاريلوأبدعأم(،!)65المرآةوحرب

جزئياويفشلونرؤساؤهميستخدمهممحوريةشخصيات

العميلعنرواياتثلاثحاريأ!كتبوقدمهامهما.في

،السمكري:هيمممايليجورجالبريطانيالسري

المحترمالتلميذم(،791)4الجاسوس،الجندي،الخياط

!عمايلىيظهركماأم()979سمايلىقومأم(؟)779

قتلأم(؟619)للموتىنداء،التشويقرواياتفى

:الأخرىكاريلورواياتوتضمأم(629)الأعيان

الصغيرةالطبالةام(،)639ألمانيافيعغيرةبلدة

أم(.)869مثاليجاسودر1(،1)839

ضابطقصيرةلمدةخدموقد.لولصيكاريأ!ولد

نهايةمنقصيرةفترةبعدالنمسافيلريطانيمحابرات

مأ649عامإلىأم619عامومن.أضانيةاالعالميةالحرب

البريطانية.الحارجيةوزارةفيضابطاعم!!

الاسمكانأم(.65!أ-)887كوربوزييهلو

ماكثيراكانالذيجريص!،جانريتإدواردلتشارلزالمهني

أظهروقد.العشرينالقرنفيمعماريمهند!أهميعد

خلالالسحنيةالمبانيمنسلسلةفيأخصميمافيتفوقه

العالميالأسلو!كان.الشرينالقرنمنالعشرينيات

.الزخارفويتجنبليضاءم!!عبةبأشكالضميز



171تشارلز،موينلو

يشكلالجديدالمعماريلوكوربوزييهأسلوبكان

منالإنسانيةتطلقهاالتيالجديدةالروحسماهمماجزءا

تلكمناقشةتمتوقد،للإنسانيةالكاملالتطويرأجل

تسمىمجلةفي-الفنونفيظهرتكماخاصة-الروح

يحررهاكانوالتيأم(،29ءأ-29)0الجديدةالروح

وقد.أوزانفاناميديهالفرنسيمإلرساملوكوربوزييه

الرئيسيكتابهفيالمعمارعنلوكوربوزييهمقالاتجمعت

أم(.)239جديدعمارةفننحو

العشرين،القرنمنوالأربعينياتالثلاثينياتوخلال

إنجازهوكانالسائد.هوالمدنبتخطيطاهتمامهأصبح

المبانيوتصميمتخطيطهوالمدنتخطيطفيالرئيسى

الخمسينياتفىالهندفيالجديدةشانديكارلمدينةالرئيسية

العشرين.القرنمن

واستقربسويسرا،فوندديلاشوكفيكوربوزييهولد

المعماريةتدريباتهمعظموتلقى،أم179عامباريسفي

المهندسينقيادةتحتوالعملأوروبا،إلىالسفرطريقعن

برلين.فىبهرنزوبيترلاريص!،فيبيريهأوجحستالمعماريين

نهرطولتمكلىفرنسا،غربيفيمدينة!لى!

المنطقةوسكان،نسمة471و796سكانهاعدد.سارت

مكانبأنهامانلوتشتهر.نسمة000002الحضرية

بنيتوقد.ساعة42طواليتواصلسنويسيارأتلسباق

الميلاديين.عشروالثالثعشرالحاديالقرنينبينماالمدينة

الزجاجذاتالكبيرةونوافذها،القوطيبمعمارهاوتشت!

والمنازلالصناعاتمنالكثيرالمدينةبضواجماتوجد.الملون

الحديثة.

لمموقوهي.الإداريةسارتمقاطعةعاصمةمانولو

الحديديةوالسككللتجارةومركز،للحبوبهام

الزراعيةألالاتالمدينةوتنئمصانعلمنطقتها.

والبلاستيك،والورق،الكهربائيةوالمعدات،والسيارات

والتبغ.والمنسوجات

يوليوسفتحفقد.قديمةأزمنةإلىمانلوتاريخيعود

فيوقعتكما..مق05سنةحواليفيالمنطقةقيصر

وفي.أم397عامالفرنسيةللثورةرئيسيةمعركةمانلو

مانلوفيالفرنسبنالبروسيةالجيوشهزمتأم871عام

البروسية.الفرنسيةالحربخلال

.دسيور،إبرفيل:نظرا.بيير،موينلو

مستوطن.(م5861-6261)رلزتشا،موينلو

منعائلةأفرادأولوكان.لونجفيلمدينةأسعك!كندي

عامفرنساموينلوغادر.الفرنسيينالكنديينالأبطال

تبشيريةإرساليةفيأولآعاشكنداوفي،أم146

محليةلغاتعدةتعلموهناك.الهيورونلهنوديسوعية

الرياضية.للسياراتالحسويالمساقمكانوهو،مساشرةالمدينةحوبيمانلوفيالسياراتسباقمفمار



رلهأندنولر،لو172

لمول-لأ!ء،!أصبحذلكوبعد،هندية

!،!ثممزارعاثمفراءتاجر

/7"3-لالأ!لإلأالحكومةكرمت.

حندلا.

في7!لم/لأ،!؟دألقابموينلوالفرنسية

"--!!ديسييرمنها:كثيرة

،-!س،!بمسحبنمنحامنحتهكمالونجفيل،

س"3-س!*+وقد،الأراضيمنكبيرة

موينلوتثارلزمنكثيراموينلوشجع

الفرنمسي!تالمستوطنين

سنواتهمخلاأ!آساعدكما،الأراضىتلكليسكنوا

أاللأولى.ا

ممبعةاكتحسبوقدبفرنسا.دسببمدينةموينلوولد

اثنانوقامفرنسا.أجلمنحاربواحيثبمشهرةأبنائهمن

بيانفيل،ديوسييربيرفيل،ديسييرهما:أبنائهمن

كذأ!كر،ا!سيسيبيبنهروالهواتالدواماتبامشكشاف

الأراضي.اأخلكفرنساملكيةادعياوقدالنهر،مصب

:فاتهعندو.أطمنصقةأعاماحاكماليرفيلديممييروعمل

بتأسيصربيانفياديمسييروقامبيانفيل.دي!مييرخلفه

.أم718عامأورليانزنيومدينة

مصمم.(م0071-0361)ريهأق،ضنو!

فيالمشهورةالحدائقمعظمإنشاءفيأبدع،فرنسيحدائق

ومتنزهكنسينجتونحدائقالحدائقتلكومن.عصره

وسانت،فرسايوحدائق،لندنفيجيمسسعانت

وحدائقفرنسا،فيوشانتىوفاكسبلو،وفونقكلاود،

روما.فيوالفاتيكانكويرانل

والفخامة،العظمةمؤثراتلإنشاءالنحتامستخدم

أعماله.أجملشانتيلىحديقةنوترلواعتبروقد

باريس.فينوترلوولد

.فرساي:أيضاال!

بعدازدحاماالفرلسيةالموانئأكثرثانيهالمحرلو

سكالهاعدد.رئيسيصناعيمركزأنهاكمامار!ميليا،

علىفرنعساشماليفيهافرلوتقع.نسمة؟921791

س!طنوعددالسيننهرمصبوعند،الإنجليزيالقنال

نسمة.2ء4لأ595الحضريةالمنطقة

الحربخلالبالغةبأضرارهافرلوومركزميناءأصيب

الحرببعدبناؤهوأعيدأم(،49-5أ)939الثانيةالعالمية

تستطيع،ممتازةبمرافقتزويدهوتم،رئيسيةلخطةطبقا

النفطمنالكثيراستيرادوشمجدا.كبيرةسفنإدخال

صناعاتوتشملهافر.لوميناءطريقعنلفرنساالخام

،الكيميائياتوإنتاج،السياراتوتجميع،السفنبناءالمدينة

أسكهربائية.اوالأجهزة،والبتروكيميائيات

الجيو!قفيالعسكريةالرتبأعلىمنرتبةا!اء

لدى.الجويةالقواتبعضوفيأحالمافيالرئيسية

اللواءاتمنمستوياتخمسةالأمريكيةالمتحدةالولايات

ويضعالجيشلواءأومشيراأعلاهايسمى(.)الجنرالات

،نجومبأرلغشارةالأولالفريقويضع.نجومبخمصشارة

والع!يد،بنجمتينشارةواللواء،نجومبثلاثشارةقالفرية!

اللواءيضعالعربيةالجيوشبعضفىر.واحدةبنحمةشارد

الفريقأمانسر،وبجواره!امتقاطعانسيفانعليهاشارة

سيفانعليهاشارةفيضعاللواءمنأعلىهوالذي

إلاالفريقمثلأولوالفريق،نجمةوبينهماونسرمتقاطعان

المشيرهؤلاءكلوفوقفوقيتين،نجمتينتكونالنجمةأن

.عادةالدفاعوزيروهو

الرتبلأصحابمختلفةألقاباأخرىدولتستحدم

المعادلالضابطيسمى،الإنجليزيالجيع!ففيالعليا.

ويدعى.مارشالفيلدالخمسالنجومذيالأمري!ياأطحنرال

الجيش.مارشالاترئيسروسياوفي،مارشالفرنسالى

ويقودالجيشأولالفريقيقود،الجيوشأغلبفي
العميدويقود،الفرقةاللواءويقود)السلاح(،الفيلقأسفريقا

اللواء.

أوروبافيالجنرالاترتبتاريخيعود.تاريخيةنبذة

كانواالذينالإقطاعيونبدأعندما،الوسطىالقرونإلى

وفى.الألقابهذهاستخدامفيلملوكهمالجيولقيشكلون

اللواءلقبأصبح،الميلاديعشرالسالغالقرنمنتصف

فعلى.محددةلمعركةالمتجمعةالكبيرةالجيوشلقائديعطى

قائدااللواءلقبكرومولأوليفراستخدم،المثالسبيل

الإنجليزيةالأهليةالحربأثناءفي،مودلنيولجيش

الذيالقويالجيشهذاواستطاعأم(.946-أ6)42

الملكية.القواتهزيمةالبرلمانيينيمثلكان

للقوأتنفسهاالجيشرتبالدولبعضتستخدم

فىلواءاتلهاالتيالمتحدةالولايات،ذلكمثال.الجوية

الجنرالاترتبأخرىدولتعستخدمبينما.الجويةالقوات

فقط.للجيش

قواتكلفىالعربيةالبلادفياللواءرتبةوتستخدم

ولواءجويولواءبحريلواء:فيقال،والشرطةالجيش

وهكذا.شرطةولواءمظلي

وهو.الأفعوانالطائرأيضاعليهيطلقادأس!اء

أنواعثلاثةوتعي!أوروبا.طيورمناللونبنيصغيرطائر

إفريقيا.فيمنهأخرى



فيالطائريعشعق

وحينماالأشجار،تجويفات

وعنقهرأممهيدفعفإنهينزعج

فحيحا.ويصدرعشهخارج

الحركةمناسمهويأتي

يفعلحينمالعنقهالملتوية

الرأسلواءولطائر.ذلك

مخروطشكلعلىمنقار

قرني.طرفذوولسان

!!بر

!كاتمكل!

لرأسالواءئرطا

جمعية،أوشركةأوناد،أعضاءيقرهاقوانيناللوائح

القانونبينللتمييزالأحيانأغلبفيالتعبيرهذاويستخدم

بمسائلاللوائحوتتعلق.بالمنطقةالخاصالمرسعومأووالدستور

أما،الاقتراعوأساليب،الاجتماعاتومكان،كوقت،معينة

الدستور،فيتفممنها،الموظفينكسلطاتأهميةالأكثرالمسائل

جميعموافقةحالةفيفقطالدممتورتغييرالعادةفىويمكن

.الأصواتبأغلبتغييرهافيمكناللوائحأماتقريبا،الأعضاء

البريالحيوانبمالثديياتانظر:.الثديياتاللواحم،

)الثدسات(.العربيهالبلادفي

يبلغإذفرنسا،أنهارأطولمناللوارنهر.لهراللوار،

فيماالزائدالماءإليهويتدفق،كمأ0502حواليطوله

فرنسا.ديدهرأطولاللوار

173لوبا

فيلايجبالفياللوأرنهرويرتفعمساحتها.ربعمنيقرب

اتجاهفيوينحدرالبحر،مستوىفوقأم)037حوالي

ويجريغرباينعطفأورليانوعند.أورليانإلىالشمال

الضخمةالريفيةالبيوتبكثرةالشهيراللوار،اديوفي

فيه.المقامة

وقدفرنسا.بغرببسكايخليجفياللوارنهريصب

يصعبأنهإلا،الماضيفيمهماملاحياممراالنهرهذاكان

حينمنلفيضانه،الانفيهالإبحارالحديةالقواربعلى

عمقزيادةتمتوقد.مجراهفيالرمالوكثرةلاخر،

الأوحالبإزالةوذلكنازار،سانعندالعريضالنهرمصب

القنواتوتربطالبحر.إلىنانتمنالمنطقةفيقاعهمن

روافدأهمومن.والسين،والرون،سونبانهاراللوارنهر

.وفيان،ومينوإيندر،وشعير،ألييهأنهاراللوارنهر

سكانهاعدد،لاوسفيمدينةلوالجمرابالج

تعدانوفينتيانلوانجفرابانجوكانت.نسمة442.44

وكانت.أم759عامحتىوذلك،للاوسعاصمتين

قصربهابنيحيثالملكيةالعاصمةتسمىلوانجفرابانج

لاوسعلىالشيوعيوناستولىأم79هعاموفى.الملك

العاصمةهىفيانتيانأ!بحتوبذلك.الملكيةوألغوا

للبلاد.الوحيدة

.لاوس:أيضاان!

سكانهاعدديبدغأنجولا.فىمدينةوأكبرالعاصمةلوالدا

للدولة،الصناعىالمركزوهي.نسمة000.002.1

علىلإفريقيا،الغربيالساحلتمكللى.الرئيسيوميناؤها

الأطلسى.المحيططول

كالمسبوكات،الصناعيةالمقوماتمنكثيربها

والإسمنت،النسئ!ومصانع،الأخشابوشركات

ميناءإلىبالإضافة،الأطعمةوحفظ،الطباعةومؤسعحات

المدينة.يخدمحديديوخطجوي

ونالتام،75ءعامأنجولاالبرتغاليوناستعمر

عاملوانداالبرتغاليونوأسس.أم759عاماستقلالها

البرتغاليينللمستعمرينالرئيسيالمركزوأ!بحت،5761

أنجولاحصلتأنبعدالأهليةالحربأندلعتأنجولا.في

فأصبحتقريبا،جمئالبرتغاليينوغادرهااستقلالها،على

السود.الأفارقةمنلوانداسكانمعظم

سابقا(،)زائيرادديمقراطيةالكونغوفيتعيشجماعةلوب

فىمعظمهميعيشتقريبا،ملايينثلاثةويبابمددهم

الشرقية.والجنوبيةالوسطىالأجزاءفي،الرعويةالأراضي

ولوبا،كاسايلوبا:رئيسيتينجماعتينمناللوباوتتألف

شابا.



إرنستلوبتش،174

الحضارةاأغوأوقدألمدد،افيساسايأ!باأجيةعايعيش

رأمهمةح!ضميةمناصبيشغ!منهموحضير،الغربية

شاباأ!باأما.أضحارةاوأ!شاعةامجالاتفييشتغ!!

ويمتعتغلون،صغيرةريفيةقرىشييعيشودفمعظمهم

منالنشايستخرج)نباتا!نيهوتفيزرعون.بالزراعة

يعد.أخرىمحاصيلو،أصدخنوا،أ!درةاو(،رهجذو

ا!حتحدامةالحشائعغلحرثأطزراعةأراضميه!الفلاحون

زراعيا.مخصمارمادها

إلىأصلهايعودتشيلوبا،تسمىأحةأطوباايتحدت

تزعهاأ!لوبااومعتقدات.الإصريقيةأسلغاتاإحدىالبانتو،

توحدكما،منهأصغرأضهـىأ!ةآأيضارأسمىإلهبوجود

منذسائدةوثميةمعتقداتوهى،السلف!أرواحأيفهعا

عالميةبشثرةمنهماالأخحتماباويتمئلحاتو.لعيدةأزمالى

سرىذتخلدتماثي!وجميلةاقنعةمنيصنعونلما

أسلافهم.

حاءهاقد5،أجالمهاتتحدثشعو!صأصلوباايغحدر

عاا5خى.!سةأغميأحواشممذسسصىأأءاإصريقياإلى

اج!صممواشاسالاأ!صمجموعاتاتحدتأم007

بهاجهرموأ!عواامشضاأقوياحيشااثونورلوبا.إمبراطورية

فيتجارتهماردهرتكذلك.المجاورةالشعوبمنكثيرا
هذهوانهارت.والملحالحديديةالأدواتاو،أضحاسا

تعرضتأنلعدالتا!ئكشرأغردأواكأهـافيالإمبراطورية

أج!ت.البرتغاالرقية!وتجارأ!ربوا،الأفارقةالغزو

منكبجرةأعدادهاجرت،العشرينالقرنأوائلفيو

الحضارةبمظاهروتأثرتالمدنإلىالريفمنكاسعايأ!با

بال!آالنحالمرمناج!فينآخروعملحصما.الغربية

السياسيأصفوذارأ!ظائف!اع!الصراعأدىوقد.الجنوبي

مدنفيوعنفشغبأحداثعنهانتجالتوترمنحالةإلى

بيراحشريناأغردامنالستينياتأوائلفيعديدة

.أخرىعرقيةوجماعاتسمايمطأ!باحط

و!جهـحرخأم(.479)2918إرستلوبتش،

أ!زليةاوالكوميديةبمسرحياتهاشتهرالوأرر،ألانيسعينمائي

التصويرفيأجارعابأسلوبهكتاباتهتتميز.الساحرة

ب!تالعركةولخاصةالإنسانياأطسلوكالساخرةوبتحليلاته

.الرأةوالرح!!

لمسرحيةثمخرحشهرتهذاعتبرل!ت.فيلوبتعقوأسد

(أم19)9عاموالعاطفةام(،)189عامالغجريالدم

عامشيهوأجودإضصلىو.أحرىتاريخيةوعروضر

الممتعةالهادفةاطلهاةإلىلتحوأسهالحميعوأدهعق،أم239

أهممن.اللوبتشيأطابعباتعرفأصبحتالتيعقليا

نينوتشاكماأم(،)329عاءالمحرمةالجحهأ!زأجةامسرحياته

تك!ونلاأوتكونالحربعنمسرحيتهوأم()939عام

أم(.)439عامتنتظرأنيمكنالسماءأم(بم)429عام

أم(بم)269الحبموكبمث!!:المو!عجقيةمسرحياتهأما

الفريدامعتخدامهفتظهرأم(،)634عامالطروبالأرملة

أطصوت.

وفيالحار،الماخفيشالبنموناتاليلدللأاللوييا

العينذاتالبسلةبحبةايضاص!هـ!وآسيا.فهـقيحنوب

ضربيزرعالسوداء.العينذاتالفولحبةأوالسوداء،

وفي.تؤكلالتيبذورهأحلمناضماتاهدامنمتسلوت

قصيرضربيزرعكماإشريقيا،وغربيأ!هـبيةاالهندجزر

الحساءأنواعإعدادفيبذورهمنال!!عتفادةمنهمستقيما

تزرع،الأمري!صةاالمتحدةأ!لاياتاجنوبوفي.اشئيسية

وتحتوي.أ!لأرضوسمماداللحيواناتغذاءأساساأسلوبياا

البروت!ت.ميتأجةعالسبةعلىبياأطوا

أضاصوأصا(.ا!ا)أصوليالفاا:كصأا.هبيةلذاللوبداا

الكتدبة.:اكف!إ.يةالهئداللوبيا

خدم.(-م0291)خوزيه،بورتيليولوبيز

مأ829إلى7691عاممنلل!سسيكرئيساللاده

دخلثم،النظاميأضورياالحزبفيعضواوكان

ساند،ح!صمهفترةوأثماء.منازعدونالرئامعةانتخالات

القطاعشيالاستثمارشجعرالاقتصعاديالإصلاحبرامبهي

الاقتصاديالنموزيادةأجلمنالمكسيكفيالخاص!

فىالزيادة!ماعدتحكمهفترةلدايةوشي.أحم!!اوضص!

المكمسيك،فيالاقتصادوضعتحس!تعلىالنفطإلتاج

،الاقتراضفيوالمبالغةالنفطبعوائدالتصرفسوءول!ش

.حادةاقتصاديةمشكلاتوقوعإلىأدىالحكومةوفساد

علىوحصلمكسيكو.مدينةشيبورتيليوأ!بيزولد

الوطنيةالجامعةمنأم469عامالقانونشيعلميةدرجة

مأ589و4791عاميبينالجامعةشىدرسث!اأسحتقلة،ا

والعلومأ!الونيةاالمواد

العامة.والإدارةأحمميا!حيةا

أصبح،أم959عاموفي

ى!الحكومةمستشارلوبيز

أغومية.االأوقافاوزارة

أعرنامنالستينياتوخلال

لورتيليوأصبيزتتملدأحشرينا

المهمةأطناصبامنالعديد

ففى،الم!صسيكح!صمة!ى

لوبيزخوزيهمنصبتقلدأم079عام



العاموالائتمانللماليةوزيراعين،القوميةالأوقافوكيل

.أم739عامفي

البلطق.بحرفيالملاحةيخدمألمانيميناءأهملوييك

المدينةتقع.نسمة012!318حواليالسكانعدديبلغ

لوبيكوتعدالبلطق.فييصبالذيتريفنهرعلى

السفن.وبناءالمعداتلصناعةمركزا

تمأنمنذمهمةتجاريةنقطةجعلهاطبيعيامرفأوكونها

مدينةلوبيكمدينةأصبحتوقد.أم431فيتأسيسها

المدينةانظر:.ام226منذالذاتيبالحكممتمتعةحرة

للمدنالتجاريالاتحادمدنأهملوبيكمدينةكانت.الحرة

التىالتجاريةللعلاقاتنتيجةنشأالذي،الشماليةالألمانية

.الميلاديعشرالثانيالقرنأواخرمنذوتتطورتقوىبدأت

لهذاالتشريعيالمجلسعقدأنوبعدأم،966عامبحلول

جزءاتفقدالمدينةبدأتالأخير،اجتماعهالتجاريالاتحاد

قناةفيالعملانتهىأم009عاموفيأهميتها.منكبيرا

الذيإلبونهرلوبيكمدينةب!تربطتالتي،وتريفالإلب

فاستعادت،الأوروبيةالمائيةالطرقأنشطمنواحدايعد

.أخرىمرةوأهميتهانشاطهالذلكالمدينة

جنوبالأصليموطنهقصير،معمر،نباتا!ب

قرنفلية.أوزرقاءأزهارذاحوليا،نباتاعادةيزرعإفريقيا،

المزروعةالمساحاتحوافعلىعادةالنباتهذاويزرع

الأرهار.منفصيلة035لحوالياسماللوبيليا

175هيرمانرودلفلوتز،

وفيبالأزهار،لتزيينهاالممراتأوالحدائقجوانببمحاذاة

لهذاالشهيرةالأصنافومنبالنوافذ.الأزهارصناديق

أما.المعلقةالسلالفييستخدممتدلصنفالنبات

فيتنموالتياللوبيلياأصنافمنفهي،الأرجوانيةاللوبيلية

أرجوانية.وأزهارها،الشماليةأمريكا

علىتنموالتيالعملاقةاللوبيليامنأنوعبعضوهناك

فوقم4)005علىتزيدارتفاعاتعلىإفريقيافيالجبال

اللوبيلياأنواعأكبرطولويصلالبحر.سطحمستوى

.م9إلىالعملاقة

الأرجوانية.اللوبيليةأيضا:انظر

بمحاذاةتنموطويلةنبتةالأرجوائيةاللوييلية

أمريكاوأواسطشرقيفيالأنهاروضفافالمستنقعات

.النادرةالبريةالأزهارمنالنباتهذاوأصبح.الشمالية

وتحمل.لمممأ2و.09بينيتراوحارتفاعإلىوينمو

أزهاراسمأ5و.06بينطولهايتراوحالتيسيقانه

نية.أرجوا

اللوبيليا.:أيضانظرا

اشتهر،يدويمخطوطلوترلترانيم.تراللملوترل،

العصموروتقاليد،الإنجليزيالريفلحياةالجميلبتصويره

السيرام034عاملوترلترانيمكتبوقد.الوسطى

الآنمحفوظوالكتاب.برلمانعضووهو،لوترلجيفري

.بلندنالبريطانيبالمتحف

أم(.881-)1817.هيرمانرودلفلوتز،

رغموالنصرانيةالعلمبينيوفقأنحاولألمانيفيلسوف

القرنفيكثيرينمفكرينفيأثرولقد.بينهماالخلاف

الامريكيالفيلسوفوبالاخص،الميلاديعشرالتاممع

كأسلوب،للطبيعةالآليالتفسيرلوتزويؤيد.رويسجوزيا

وهذا-نظرهوجهةمن-العلميالبحثفيعنهغمىلا

منالطيعةويشرحوتعالىسبحانهاللهوجودينكرالتفسير

غيرمنفصعلةقاعدةأيوجودوينكرالاليةالمسبباتخلال

يضعنجدهومدلك.الطيعيةالظواهرفيتتحكمآلية

الأخلاقيةالقيمأنويرىالتفسيرهذاعلىوقيوداحدودا

شكلثم.العلميةالدلالةوراءفيماالتفكيرعلىتجبرالناس

وأنمعيخة،لأسبابطبقاالطيعةفيهاتتفاعلالتىنظريته

روحانية.شخصيةلهاالطبيعيةالأشياء

ألمانياباسميعرفكانفيمابوتزنفيلوتزولد

آلفكما،جوتينجامعةفيالفلسفةودرس.الشرقية

أم(،184)عامالميافيزيقامثل:التبمنا!ديد

أعوأمالمغيروالعالمأم()843والمنطق



اللوتس176

)1874أعواءالفلسفةونظامأم(،486-أ)856

أم(.987

أسباتات.امنمحتلفةكتيرةالأنوأشائعاسمادض

زنابهقإلاهيما،الأماكنامعظمفيالمعروفةاللوتسوزهرة

المصرية.الماء

ض!صافعلىأ!فةالمأالمناظرمنالمصريةالماءزنابقتعد

:أأبيف!،أزهارماولودالمجاورد.المائيةوالمجاريالنب!

إلىعرضهايصلىقدرأ!ردي،انحوينموبنفسجي

طولهيتراوحضعيم!جدععلىألماءازنبقوينمو.سم03

الماء،سص!أفوققليلاويرتفعسم،42و.سمأ02ب!ت

الماء.سطحفوقأوراقهتنتشركما

أصين،واالهندلشعو!مقدسةزهرةاللولسوزهرة

منألواخأتضهرو.الهندفيأ!وميةااشهرةأيضاأنهاكما

أغديم.االمصريأغنافياللولسزهرة

أصلةاقريبةفمجدها،الأمري!جةاأصلوتحرازهرةأما

ا!ائيةكوينشنباسموتعرفالشرقيةالهنديةباللوتس

علىا!ؤراءاوأزهارهاأزراقهاوتنموالأصفر،االماءوزنبق

سماتصوثسم6.ر06له!أصوأ!اشراوحقدقويةجذوع

الماء.

والاسمللوتسأحلمياالاسمبينتربطعلاقةهناكليس

منيت!صنالذيالبازلاء،عائلةمنلجنسوهولوتسالشائع

وحمراءصعفراءربيضاءوأزهاره،نوع001حوالي

والش!س!.الحجمافيالبازلاءأزهارتشبهوهي،وأرجوانية

.الأوراقالثلا"نيةالشجرة،الزهرة:أيضاال!

ألواعظهرتر،والص!!الهسدشعو!عد!قدسةزهرةاللوتسزهرة

القديم.الم!رياحفنافي!مها

البلادفيالبريالنباتانظر:.المصرياللوتس

(.المصري)اممدونسالعربية

عبريمردلقطاراتمعبرأ!تشبرجنفة!لدق.لوتشيرج،

سويسرامنالجنوبيالوسطمنطقةفيالألببرنيسجبال

وطولهأم613عامافتئالنفوتجمجفراو.بجوار

لوتشبرجحديدسكةخطمنجزءوهوص!.641

وبريغممبيربينويربطك!ا،74طوأصهيملغأررياأصحويسريةا

إلىيصلأنقب!!وذلكنفقا38وحصةجسوريرعبرآ

جوبينستنوعند.للنفقالشماليالمدح!!وهيكندرستج،

الحديدالس!صةخطأننجد،للنفقالحنوبيةالنهايةهير

الذيمعمبلونبنفقيتصلحيثاشونواديإلىينحدر

ليا.إيمدإشماليإلىيص!!

إقليمفيمحليح!صمزمقاطعةصماعيةمديسةلوت!

تم.سسمةأ003067سكانهاعددبإتجلترا.بدفوردشاير

كمر!-لوت!وتمتمتهر.أضدنشمافيص!ا48لعدعلى

كالسلع،أخرىمحليةصناعاتوبها.أصسياراتاأ!ناعة

بدأتعاممائةحوالىمنذ.أ!لميةاالأجهزةواأ!نهربائيةا

الناحيةفيويوجد.مزدهرةومازالتأغبعاتاصناعاتبها
لوتن.مطارالمديمةمنأصتمرقيةا

إنجديزيممثل.م(99812691)تشارلز،لوتون

منكلفيالشحصية،بقوةا!ميزةبأدوارهاشتهرالموأسد.

.المتحدةأ!لاياتواإنجلترا

عامفيلندنفيالمسرحعلىمرةااللأوللوتونظهر

مهنةوبدأفيلما.52تمثيلفياشعتركوقد.أم269

المظلمالقديمالبيتبفيلمالمتحدةالولاياتفيالتمثيل

القرنمنالثلاثينياتفيالشهرةأ!تونأحرزأم(.)329

الحياة:وخاصةالبريطانيةالأفلاممنلمملسلةفيالعشرين

بجائزةبسببهفازالذيأم()339الثامنلهنريعةالخا

ومنأم(.)369ريمبرانتو،ممثللأفض!الأكاديمية

ويمبولشارعفىالشعرمشابكأعمالهأشهر

علىثورةأم(؟)ء39الحمراءالشعبأم(،)349

نوتردامأحدبأم(،)359بونتىالسفينةظهر

هوبسوناختبارأم(بم)459المشبوهم(،)9391

أسبرطةام(؟)589الدعوىعلىشاهدأم(،ء9)4

بإدارةلوتونقامأم(.)629واقبلانصحأم(بم069)

الصيادليلةالمشوقةالرمزيةالمسرحيةهور،الأفلامأحد

أم(.)55!

فيأمريكيامواطناوأصبح!عكاربورو،فيلوتونولد

.أم059عام



177لانسيرإدونالسيرلوتينز،

الكيميائيرمزه،النادرةالأتربةفلزاتأحداللوتيتلوم

اشتق679.4710الذريووزنه1،7الذريوعددهولط

باريس.لمدينةالقديمالاسموهولوتيتيا،كلمةمنالمممه

عامأوربينجورجالفرنسيأصمالعااللوتيتيوماكتشف

طريقةإلىالتوصلمنالعالمهذاتمكنوقد.أم709

اللوتيتيومهماعنصرينإلىيتربيومالرئيسيالعنصرلفصل

الجادولينيتفيالعنصرانيوجد.النيويتربيومأوواليتربيوم

أكامحيدعلىتحتويالتيالأخرىالمعادنوفيوالزينوتيم

الأكالعميدعنلفصلهطريقةوأفضل.النادرةالاتربةعناصر

بطريقاستخلاصهأوالأيونيبالتبادلتكونالأخرى

انصهارهودرجةفضيأبيضلونالفلزولهذا.الإذابة

وكثافته،م3)204غليانهودرجة،م36615

عناصرأثقلوهو.م552درجةعند3جم/سم849.

الكثافة.انظر:.النادرةالأتربة

بمالنادرةالأتربةالكيميائى،العنصرأيضا:انظر

.اليتربيوم

الخطابةمنبرعدىمعدقاللوتينجرلر.!جرس،اللوتين

لجذبالجرسيقرع.بلندنأ!يدزفيالوثائقتوقيعغرفةفي

الواحدةوالدقة.هامةبياناتمنسسيعلنلماالأعضاءانتباه

فتشيران،الدقتانأما،ستذاعسيئةأنباءهناكأنتعني

منالجرسعلىأطلقالذيالالمممويأتي.السارةللأنباء

بالساحلارتطمتمدفعا32تحملكانتفرقاطةا!مم

مبلغاتحملالسفينةوكانت.أم997عامالهولندي

لويدز.فيتأمينهاتمالذهبيةوالسبائكالنقودمنضخما

السفينة.محتوياتإنقاذعلىمكافأةالجرسوكان

مؤدفة.(م3891-6091)بنتليزاإلوتينز،

نغمة21منالمؤلفةالمقدمةابتكارفىشماركتموسيقية

التأليففيوالمتبعةشونبرجارنولدوضعهاالتى،موسيقية

بهذهالموسيقيالتاليففىبدأتبريطانيا.فيالموسيقي

مومسيقاها.مجيدةملحنةوأصبحت.بمأ939عامالطريقة

والقطع،والكورالي،الاوركسترالىالتلحين:تشمل

والإذاعة.الأفلاموموسيقى،الأغاني،والرقيقةالموسيقية

إدونالسيرهوأبوها.لندنفىلوتينزإليزابيثولدت

لوتينز.لاندسير

-)9186لاندسيرإدونالسيرلوتينز،

القرنأوائلفيالبريطانيينالمعماريينأشهرمنأم(.449

فيلعمادتالتيالمعماريةبالطرزتصماميمهتأثرت.العشرين

عشر.الثامنالقرن

وقد،الريفيةالمنازلبتصميمالأمرأوللوتينزاشتهر

المنازلأشهرمن.جيكلجيرترودالعملهذافيشاركه

منبالقربام698عاموودمونستدصممهاالتيالريفية

سوننجفيأم109عامدينريوحديقةصريفيجودالمنج

بيركشاير.

أهممن.المدنفيالعملإلىذلكبعدتحول

ضاحيةفيالقريةمركزتصميمهاوضيعالتيالمشروعات

منبالقر!وود!ونستد

سريديحودالممج

المنازلأولوبهابإنجلترا،

صممهاالتىالريفية

لوتيمز.إدونالسير



مارتنلوثر،178

أعند.بانيود!مدينةوتصميما،بلندنجاردنهامبستيد

الجنديأعبرأضذكارياالنصسب،الأحرىأ،أعمابينومن

فينيةاكبريصاأأسمفارةامقرآأم029عامبلندنالمجهول

.أم3!0عامكوأ!مبيابمقاطعةواشعنطن

لندد.فيلولينزولد

حةحرزعيماأم(.4831546)مارتن!ثر،

انبروتستانتية.ميلادإلىأدتاكتيأممنسياالدينيالإصلاحا

قامكفسها.أسصرانيةاوحتىاشبروتستانتيةتأثيرهتجاوزوقد

صبيرأأ!ه!صادشماالأ!انية،اإلىالملقدلرالكتاببترجمة

فيشأءاسدهرصا-شدو.الحدجةالألمانيةااللعةتطورفي

الإسهاماتهصانتا!نفسها،الأحعميةاأيضاالر!ميقىتتار

الألمانية.اأطعةواالألمانياالأدبافي

فيآيشلي!تفيلوثرولد

ص!العاشرفيسكسونيا

.أم483عامنوفمبر

إيرشورتبجامعةوالتحق

أنوقررم،1015عام

دخلىل!صهمحاميا.يصبح

بعدم،أ505عامددهـا

مصورهمنقصيروقت

وع!!.عاصفةدينيةلتجربة

،70151عامقحمئالوثر

!وثرمارتنفيوجيزةلمدةودرس

عامويتمجيرخجامعة

شتوراهأ!دادرجةعلىحص!!أم251عامفيو.م8051

،أم175عاموفي.للاهوتأ!متاذاوعين،الإهوتافي

أخفران،اصكوكيسمىمابهاهاجمالتيمبادئهلوثرأعلن

نأيم!شالإنسانأنوأعلنال!صيسة،مفاسمدفيهاوفضيح

يماقضاعتقادوهولالمسيح،الإيمانخلالمنالخلاصينال

أ!ملاأنأعلن!صما،الإأ!يالفضلفيالكنيسةأجماتعا

أعلن،أسذأكونتيجة.والحلاصأضجاةاطري!!هوأحالصا

مارقا.واعشبارهأ!ثرطردالعاشرليوالبابا

أ!ترمنالخامص!تشارلالإمبراطورطلبوحينما

إدانةوثيقةالإمبراطورفوقع،ذلكرفضآرائهعناشجو

أميرول!شدمه،وتبتىالقانونعلىخارجاتعتبرهله

عنأسدفاعافيلوترواستمر،حمايتهعليهبسطسكسونيا

فيم!صانةوللغ،ذلكفيأحضبامنأصعديدا!تبو.آرائه

أسذينا،أضاساب!تحلافموضعجعلتهاضصرانيةاتتار

لحركةأمعاساآراؤهواتخذت،أصهومناصرعدوب!تانقسموا

الديني.ال!صلاح

.اللوثريون:أيضانظرا

.ةهدمعا،انفرد:نظرا.يئجيالوتر

فيبروتستانتيةكنيسةحبرأيش!طوناللوثر!ن

أصسادساالقرنأوائلفياللوثريةأسكنيسةاتأسست.أسمأ!اا

لوثرمارتنبهانادىالتيأطعتقداتواالتعاكيمعلىعشر

ذلك،منالرغ!اوعلى.النصرانيأ!دينياالإصلاحرائد

عهدإلىترجعالتيأ،صيلة1أخصراليةاأج!االتعااتباعتدعي

.ال!صلاحقب!!ما

لقيةعنيميزهمتنظيميشك!أ.أطو:اأسدصأ !يلري!!ك!جس

ترىاللوثريةالجماعاتفبعض.أ،خرى1أحصهـانيةاائث!أ!وا

الولاءعلىالبعضيصربينما،أستملفأكهاي!صنأدكمره"د

الاتجاه!تهذلنوب!!.المحلي!تأ*خيسةاأ!رجا5أرر-هـادأ،

.أخرىأ!ثريةمجموعاتتوحداطتشددينا

11:
رجالترانيم!بعض.موحدةعبادةطريقةطوري!!جعمر

أما.أمماثولي!جةاآالتراتشبهتقليديةثري!!أطواأسدينا

البسيصةأالتطهريةأعبادةاطريقةمنفيقتربا،حر،1البعفر

الشديدوالتمسكالعمادةطقوستممسيصأإلىتدعواكتي

أنحضيلة.لا

بينتفصلالتيهيلولرمبادئرآتعا.التعاليم

بيانوأشهر.الأخرىالنصرانيةأحصاشابقية5ذهـد!ت،أ!وأ

وضمنهماأم952عامكتبهماحتاب!!يجاءأءذآأضعا

إلىلإضا!ب،وجوابسؤالأ!قافيأحقيدداخا،صة

تش!لأجمأضعااوهذه.أم053عامأوجسبيرجاعترافات

مرتهنالبشريةخا،صأنهير،أصلوثريةاأحقيدةاأ-!

الطهيبة.عمالوالأخلاقيالألالسلوكأجسواللهبرحمة

ن!الناسلحلص!اشتيهيالدهرحمةإنآخر،وبتعبير

منالإنسانيتحرروعندماالمسترو.بدموالفداء،خطاياهم

اللهعبادةفيوراعباقادراجديدا،محلوقايصبحخطاياه

هذهيب!تالإنجيلأنأصلوثريوناويرى.إخوانهوخدمة

أثرأنويعتقدونلها.مثيللايقةل!كدها!وسالة11
ر.يو

قرلانانوللوثريين.ال!ضيسةتعاليممنأصوىأاللإنجيلا

أحشاءاويسمى.بانيأاوالعشاء،المعموديةهمامقدسان

المذبح.قربانأوالمقدسبالقربانأيضاالرباي

منحانباأيضاأطكنيسةالاجتماعيالتاريخويشك!!

فياللوثرلمجنمنكثيرويعيشر.اللوثريةوالمعتقداتألمبادئا

الدولة،ديناللوثريةتعدحيث،الإسكمدينافيةالدوأط

خارجيعيشونالذينأطوثريوناأماألمانيا.شيوكدلك

كثيرانجدأسذا،الشمالي!تالأوروبي!تامنفيمحدرونباأورو

بالتراثالصلةوثيقةأوروباشماليحضارةملامحمن

وأبالمسؤوليةالقويالإحساسذأسكمثال.أطوتريا

يعدكماالألمانيةللوثريةمميزةصفةيعدإذأغردي،االواجب

أيضا.ألمانوأيلأأطوثريينكذلك
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السياسيةالقضاياتجاهمحافظونواللوثريون

إلىذلكويرجع.خلافحولهايدورالتيوالاجتماعية

والطقاتالشماليةأوروبابحضاراتالكنيسةارتباط

حينالاتجاههذاتهيئةعلىلوثرساعدولقد.آنذاكالحاكمة

اسمياسيةالفوضىعاقبةمنوحذر،الطاعةأهميةعلىأكد

أظلم.امنخشيتهمنأكثريخشاهاالتيوالاجتماعية

فيالمجرأحداثمثل-السياسيةالاحداثبعضفيولكن

منثورةأكثراللوثريةالكنيسةكانت-عشرالتاسعالقرن

.الاخرىالكنائس

الموسوعةفيعحلةذاتمقالات

مارتنلوتر،السويداللوثريالدينيالإصلاح

زعيمام(.679ا-)898جونألبرت،لوثولي

عامفيللسلامنوبلبجائزةفاز،للعنصريةمناهضإفريقي

فيالعنصريالتمييزلإنهاءالداعيةلجهوده،ام069

ناتالفي)قبيلةللزولوسابقرئيسلوثولي.إفريقياجنوب

قيدتحتىالإفريقيالوطنيالمؤتمرترأسإفريقيا(،بجنوبي

منعتأم959عاموفي.أم069عامنشاطهالحكومة

مغادرةعليهوح!ت،الخطبإلقاءمنلوثوليالحكومة

لهسمح،ذلكومع.ديرلانمنبالقربفيل،جروتقريته

جائزته.لتس!مالنرويجإلىبالذهاب

أسكتلندامناطقأحدلوثيانإقليم.إقليم،لوثيان

مدينةوتسيطر،فورثنهرمصبجنوبيتقعالتيالشرقية

الإقليمإنشاءتموقد،الإقليمع!ىاسكتلنداعاصمةأدنبرة

لوثيانهيمقاطعاتثلاثمحلليحلأمبم759عامفي

أيضاإليهاوضمتالغربيةولوثيانالوسطىولوثيانالشرقية

منمقاطعةالوقتذلكحتىكانتالتيأدنبرةمدينة

الأقليماإلغاءتم،ام699أبريلوفي.واحدةمدينة

محلي.حكماذاتصغرىمناطقبهوا!شبدلت

الحكمونظامالسكان

القديمة،عاداتهاببعضالمنطقةتحتفظ.المحليةالعادات

قرىفىكبيرةبشعبيةتتمتعالتيالمهرجاناتأياممثا!

للأطفالوتقدملهملكةتتويجالمهرجانأثناءويتم،التعدين

تأخذالاحتفالاتفإنالمدنفيأما،مسليةألعابعدة

الشبابيقوم،حيثالخيلركوبفيمسابقةشكل

للمدينة.التقليديةالحدودحولبالدوران

وملعبممتازرياضيمركزأدنبرةفييوجد.الترويح

إلىبالإضافة،ميدوبانكمنطقةفيالرياضيةللألعاب

إنشاؤهاتممرافقوهي،المواصفاتأوليمبيسباحةحوض

،أم079عامالرياضيةللألعابالكومنولثدورةبمناسبة

موجزةحقائق

،بيرنهوايت،،تجيتماسلبرا،،ليعينحستولى،أدسرة:اللدنأكبر

لكيث.وا،بيميكويك

2.كمأ،575:المساحة

،أم19!أ!امالرسميةالتقديراتحسب:السكان

نسمة.)678723

الأعام،البطاط!،،الماشيةالحتعير،:لزراعةا:الرئيسيةالمنتجات

القمح.

الأجهرةا،الإأممترونياتالتقطير،:الصناعيةواللعالجةالصناعة

والمحاجر:المناجم.الطاعة،الورق،الدقيق،الأسمدة،الهسدممية

والحدو!.القدالصيد:الحير،،الحجريالمحم

الصمناعيةالمنحدراتأطولأدنبرةضواحيفيوتوجد

فرقثلاثةأدنبرةوتمتلكبريطانيا،فيالجليدعلىللتزلج

لكرةأسكتلندادوريفيجميعهاتشتركالقدملكرة

وفريق،ميدلوثيانقلبفريقهيالفرقوهذه،أسقدما

ميدوبانك.زهرةفريقثم،هيبرنيان

أرئمناطقإلىينقسمالإقليمكان.المحليةالحكومة

الوسطىولوثيانأدنبرةومدينة،الشرقيةأ!ثيان:إدارية

حدودتشبهحدودالمناطقهذهوتفصل.الغربيةولوثيان

إقليمإنشاءقبلبالمنطقةقائمةكانتالتيالمقاطعات

لوثيانمجلمه!بهاستبدلأم699أبريلوفي.لوثيان

الوصعطىلوثيانومجلعرأدنبرةمدينةومجلعي!الشرقية

الغربية.لوثيانومجلس

فيبوردرزإقليممعمشتركةشرطةلوثيانلإق!يموكان

المدنيةالجرائمأخطرفيبالنظرالختصةالمحك!ةأما.الجنوب

.أدنبرةفيفتوجدوالجنائية

لاقتصادا

فتوفرلوثيانلمنطقةالاقتصاديةالحياةعلىأدنبرةتسيو

والتعليمالحكوميةالمصالحفيالوظائفمنكبيراعددا

للمصمارفأساسيمركزوالمدينة.والطبوالقضاء،العالي

.المالوشؤون

الصناديقصناعةالتقليديةالصناعاتبينمن.الصناعة

فيوتوجد.والمطوعاتالحلوياتوصناعةالورقيةوالعلب

التيوالصناعات،الكهربائيةالهندسةصناعاتليثمدينة

وصناعةالحبوبطحنمثل:التقليديةالموانئبهاتشتهر

الزراعية.الكيميائيات

مركزاأصبحتفقدالجديدةليفينجستونمدينةأما

وفي،الحديثةوالت!صرلوجيةالإلكترونيةللصناعاترائدا

تزايدمعالمنطقةفىصناعيمجمعأكبريوجدأدنبرةمدينة

وتعد.الرفيعالمستوىذاتالإلكترونياتإنتاجفيشهرتها

بحرمنالمستخرجالنفطأضصمديرمنفذادامنيمدينة

.أدنبرةغربإلى،الشمال
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سامر!رتمص!عرمايوبقليما!تيادإقليميرلطفورثطريقجسر

فيوبخاصة،لوثيانمنطقةفييوجد.الزراعة

تربة.منأسكتلندامالدىأفضلمنهاالشرقيةالأجزاءا

تزرعحيث،هماككبيرةأهميةلهاالتسويقيةوالزراعة

ينترتبيمما.الساحامنبالقربالخفيةالتربةفيالبطاطس

تافىأ!شىاهزارعو-أماالشعبهـ،الضرقيأ!ثيانسهل

أغلاحونايربيأدنبرةغربيوفي،الأغنامفيربونلامروير

منبالقربليوبردجوتعد.والألباناللحوممواشي

صيديمثلولاأسدواجن،التربيةمركزاكيركلستون

.كبيرةأهميةالأسماكا

الحدشةالحجريالفحممناطقبعضتقوم.التعدين

أصتماطئ،ام!أغربباالضخمةالطهاقةلمحطاتالوقودبتوفير

كبرىأهميةذاالحجريالفحمامشخراجكانوقد

الإقليم.لاقتصاد

أضدنبعدالثانيةالمرتبةفيأدنبرةمدينةتأتي.السياح!

خاصةبشهرةفيالدومهرجانهاويتمتع،سياحيكمركز

المسمىالمرسيقييأ!س!االعرضرويجتذب.أنحنونافي

الزوار.منالكثيرتاتوأدنبرة

ونورثنجوأح!!ودنبار:مثلالساحليةالمنتجعاتأما

واسعة.شعبيةفلها،بيرك

؟أدنبرةمنالإقليمفيالواصلاتوسائ!!تمطلق.النقل

فيأصشرقياللساحلرئيسيحديدسحةخطبأدنبرةيمرإذ

أ!.المتمحاحية

جلاسجوإلىغرباالرحلةأماأبردي!.إلىلندنمنطريقه

دقيقة.34فتستعرق

8مطريقفيتجه.9.م9،م8،مالإقليمطرقأهممن

مبم8فيلتقي9مأماجلاسجو،إلىأدلبرداصرا!أص!

بمحاذاةالغربيالشمالإلىمتجهاأدنبرةأمحىهـهـمنسا

متجهاأدنبرةمنفيخرج9.مطريقأما.فورثنهرمصب

تشييدهاكتملالذيفورثجسرفوتماراالشمالإلى

.م1!46عام

فيتحكمفقد،الجويةبالاتصالاتيختصفيما

،أدنبرةغرليفيتيرنهاوسمطارمساحةصغرحجمها

منتصففيجديدمدرجإليهأضيف!قدكانوإد

.الطائراتأحدثمعالتعاملمنالمطارليمكنأصممبعينياتا

،يوميتانصحيفتانأدنبرةفيتصدر.الاتصالات

كافةفيتوزعقوميةصحيفةوهيالإسكوتسمان،الأولى

إقليمأنحاءكافةفيوتوزعنيوزالإيفنجوالثانيةأس!صلندا،

أسبوعية.إقليميةصحفاالمدرمنال!خيرزتصدر،لوثيان

إذاعيةمحطةوهي،فورثفيالإداعيأجثامحطةوتقوم

أصعكتلندا.شرفيجنوببتغطية،تجارية

السطح

جنوبييمتدضيقسهللوثيانإقليم.والمساحةالموقع

وإقليممشترالإقليمغربايحده،فورثنهرمصسب
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للزيارةأماكن

إقليمديالزيارةتستحقالتيللأماكنموجزةأوصافيليفيما

لوثياد:

وبهبكنورهثريقصروهو،كويمزفيريساوثمنلالقربهوبتوندار

.أم696عامإنشاؤهلدأ.متحف

فيأقيمتقلعةمافيهاأبرزقريةوهي،بيرويكم!بالقر!ديرلتون

محمياتتوحدمنهاوبالقرب،الميلاديعشرالثالثالقرن

الهادئة.الرمليةالمصايفم!طويلساحليوخطيلوكرلإلطيعية

ويقع،هاوسرودهوليإلىأدنبرةقلعةمنيمتدقديمشارعمايلرويال

هشلى.جودومتحفنوكسجورومنرل،الطفولةمتحصفيه

ضرتنهرجسوربينأدنبرةمنالغربإلىكوينزفيريساوث

ثمأم،098عامالحديديةالسككجسرافتتاحتموقد،الكبرى

.أم6!4عامكم2طولهيبلغحسرافتتح

فيالضوارعأحملمنواحدإنهإيقالأدنمرةفيبرنسيسشارع

والأكاديميةلأسكتلندا،الوطنيالمتحفيوجدامتدادهوعلى،العالم

التيالمحفوظاتودار،التدكاريوالنص!،الأسكتلسديةالملكية

لأسكتلندا.القوممطالأرشي!تضم

ملكةلإقامةالرسميالمقروهو،أدنبرةفيهاوسرودهوليقصر

.أم5""عامتشييدهبدأقدالرابعحيمسالملككانأسكتلمدا.

اللحظاتأهمبعضشهدالذيأسكتلمداملكة،ماريجناحوبه

أ!مكتلندا.تاريحفي

الشققبعضوبهاأسكتلنداتاحجواهرفيهاوتحفظأدنبرةقلعة

.لأدلبرةرائعةرؤيةتتيحإنهاثم،للزيارةالجميلةالسكنية

المدية.بوغازعلىويطل،ملكيقصرآثاروبهلينلثغو

قمتهوتوفر،أدلبرةوسطباركرودهولىفيحامدلركانآرثرمقعد

لوثيادإقليملمشاهدةفرصةم125منيقربماإلىترتفعالتي

لايى.وءاقليمفورتنهرومصببأكمله

والمدينة،لوثيانإقليمم!المترقيالحرءلمشاهدةممتازمركزبيركنورث

وبالقر!.للجولفوساحاتوساحلميناءبهاساحلىمصيف

أععنماشها،البحريةالطيورمنكثيرتقيمحيث،روكلاستقعمنها

أسكتلندا.فيمائيةطاحولةأقدمبرستونطاحونةتوجدوحيث

وتبلغبوردرز.إقليمفيحدهالجنوبفىأماستراثكلايد.

كم.87الغربإلىالشرقمنالإقليمفيمسافةأطول

،التلالمناطقبعضلوثيانإقليمفيتقع.التضاريس

الجنوباتجاهفيأدنبرةمنتمتدالتيبنتلاندتلالوتشمل

حدودبطولتمتدالتيولامرميرمورفوتوتلالالغربي

الأربعةالإقليمأنهارأما.بركانيةأنشطةعننتجتالإقليم

ميناءأما.ليثونهرتاينونهرإسكونهرالموندنهرفهي

لكن،الشحناتمنكبيرةكمياتمعفيتعاملليث

تمافا.متوقفةتكونتكادللركابخدماته

البحرمنلوثيانإقليمقربيؤديالشتاءفي.المناخ

درجةمتوسطويشبه،القارسالبردمنحمايتهإلى

أما.لندنفيالحرارةدرجاتمتوسطالشتاءفيالحرارة

منأبردال!قليمفإنشمالأ،وقوعهاوبسبب،الصيففي

فيالحرارةدرجاتمتوسطويصلكبير،حدإلىلندن

م15وهينايرفيم45إلىأدنبرةفيهلبلاكفوردمرصد

يوليو.فى

عامالإقليمإلىالسكانأولوصل.تاريخيةنبذة

أنطوناينجدارببناءالرومانقاموقدتقريبا،..مق0004

استولىم638عاموفي.لوثيانغربيمنتهياأسكتلنداعبر

إقليمواستمر،ادنبرةعلى)السكسون(الجرمانىالشعب

عاموفي.عابم003منلأكثرلهمتابعاجزءالوثيان

الاسكتلنديينمملكةمنجزءالوثيانإقليمأصبحم739

الثاني.كينيثحكمتحت

1544عاميفيالمنطقةبتدميرالإنجليزالغزاةقاموقد

الإنجليزبينالتوترحدةخفتثمأم،ء45و

جيمستركحينما،أم306عامفيوالأسكتلنديين

عامفيإنجلتراملكالأولجيمسليصبح،أدنبرةالسادس

برنسبونىاستطاعالثانىاليعقوبيالتمردوأثناء.ام745

فىبربستونبانزمعركةفيالبريطانيةالجيوشهزيمةتشارلي

.لوثيانإقليم

فيأوروبافيللثقافةرائذامركراأدنبرةأصبحتولقد

أسماؤهمارتبطتالذينالمشاهيرومنعشر،الثامنالقرن

،آدمالأخوانهمامعماريانمهندسانأدنبرةبمدينة

والرسامبيرنز،روبرتوالشاعر،بلاكجوزيفوالكيميائي

ريبيرن.هنرياسمير

أدنبرةفيبخاريةقاطرةأولقامتأم284عامفي

كانتام085عاموبحلولبجلاسجو.المدينةبربط

السياحوأم،الاتجاهاتجميعفىأدنبرةمنتمتدالوق

.الشمالأثيناباسمتعرفأصبحتالتيالمدينة

عامأنشئتفقدالجديدةليفينجستونمدينةأما

سكنيامركزالتكونلها،خططالبدايةفىأم،629

جلاسجو.فىالسكانيةالزيادةحدةمنللتخفيف

عملياتأدتالعشرينالقرنمنالسبعينياتوفي

المجموعةفيإنجلتراوعضويةالشمالبحرنفطابارتطهير

أسكتلندأشرقىفيالاقتصاديالنموتركيزإلىالأوروبية

.لوثيانإقليمفيوبخاصة

.روبرتبيرنز،بمأدنبرة:أيضانظرا

إقديمفيمحديةحكومة!اطعةالشرقيةلوثيان

نسمة.599.82سكانهاعدد.بأسكتلندا،لوثيان

لتربتهاأسكتلندا،حديقةتسميتهاالمنطقةعلىوتغلب

الساحلامتدادوعلى.للزراعةالمناسبوطقسهاالغنية

ودنبار،الشماليةوبيرويكمسلبرج،هيسياحيةمراكز

وتعدينالخفيفةالصناعةوتعدإيديمبيرج.تحاهالغربفي

عاموحتى.المهمةالصناعاتمنالحجريالفحم
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لوليانريف!بوصفهيدارالمقاطعةمعظمكان،أم759

الشرقية.

إقليم.،لوثيمانأيضا:انظر

نيتقعمحليةح!صمةلهامنطقةالغربدلآلوثيان

نحوس!صانهاعددبأس!صلمدا.،لوثيانإقليم

غنية،زراعيةأراضرمنالمنطهقةوتت!صد.نسمةأ14؟105

الحجريالنمحماتعدي!أصبح.ومستنقعات،جبليةوسهول

ال!ثريقع.لالمنطقةجديدةصناعاتأضمو،الأهميةقليل

.الجديدةليفينجمستونمدينةفيالصناعاتهذهمن

أجنليثجولىومدينة،باتجيتمنحصلاالأخرىالمدنوتشمل

القديمة.

إقليم.،لوثيمانأيضا:ان!

أ-طمةاتصلق.أصعيرةاالمزلجةتع!ىفرنسيةكلمةلوج

وأشخص!فيهايضصجعأحشتويةاالرياضةمننوععلى

مسحدرممرفيوينزأعانمزلجةفوقظهريهماعلىاثنان

المقررةاهراتبعددالممرهذايقم!!مرويفوزبالثب.مغطى

.مم!شوقتأق!طفي

تنزلقمعدنيةأوخشبيةبكراتالصغيرةالمزلجةولهذه

وارتفاعهاسم54وعرضهاواحدا،متراطولهايبلغبها.

واحدلشخصتستخدمالتيالمزلجةوزنويبلغ.سم02

المتسابقويستلقيكجما.25ولشخص!تكجم22حوالي

ويقود،الليفيالزجاحمنمصنوعهوائيكرسيعلى

الأسف!ودفعهابأقدامهالبحراتعلىلالضغطالمزلجة

مغوممحدرممردىأكترأوشحمرفيهاحمزلقشتويةريا!حةلوج

الأسف!!.ويزاشطوهعلىالمتسابة!يضطجع.صسيرةمزلحةفوقبالتيح

منأكثرالمزلجةهذهوتقطع.لأكتافهالمزلجةعلىوالضعط

الساعةفيأع02

وثانيكندا،فيقمةأعلىأ!جانجبلى.لجيل،لو!جان

الجبلارتفاعويبلغ.الشماليةأمري!صافيقمةأعلى

فيإيلياسسانتجبالسلسلةمنجزءايحتم!ول.م1565

ألاسكا.حدودمنبالقربصونيومقاطعةغربىجنوب

المسحعاممدير-إدموند.لوجانوأجمالسيراسماأطلقوقد

هذهعلى-أم986إلىأم842م!حضدافيالجيولوجي

القمة.

فىقمةأعلىهيلوجانجبلقمةأنالمعتقدمنوكان

ماكينليجبلارتفاعبقياسا!سماحونقامأنإلىأمري!!ا

جبل.،ماكينلىانظر:.ألاس!طفي

-)8!17إدموندوليمالسير،لوجان

المتعلقةالأبحاثروادمن،كنديجيوأ!حيأم(.875

الحفريةوالشواهد،الجليديةأضحركات:ا،الحجريأغحمبا

لوجانولد.القديمةوالأحجار،البدائيةالحياةعلىأغديمةا

أمضىوقدأسكتلندا.فيتعليمهوتلقى،مونتريالفي

التراكماتدراسةفيعشرالتاسعالقرنثلاثينياتمعظم

وفى.بحوثهلا!شئنافكنداإلىعادلماويلز،فىالفحمية

الجيولوجىالم!حلمشروعمديرأولصارأم842عام

كنداففيالارطبقاتعنتقريرهو:كتبهوأه!الكندا.

أم(.)863

السفحتم!يلوجانوبحيرة.يحيرهلوجالو،

تربطوكومو.ماجيوربحيرتىبينالألبجبالمنالجنوبي

منلوجانوبحيرةوتمتدماجيور.ببحيرةلوجانوتريزانهر

البحيرةطولويبينسويسرا.جنوبإلىإيطالياشمال

البحيرةهذهالإيطاليونويسمي.كم3وعرضهاكم32

كريسيو.لاجوأولوجانو،ديل!جو

،عجلاتأرلغعلىمركبصغيردوحالتزلجلوح

الأليافمنالتزلجألواحوتصنع.التزلجرياضةفيويركب

منعجلاتجمعالخشبأوالبلاستيكوالمعدنوالزجاجية

يوريثين.والمسمىالمقوىالبلاستيك

اللوحعلىللسيوةالتوازنفيبراعةالتزأجشطلب

المثيرةالأعمالهذهبمثلالخبرةذويمنالمتزلجونويقوم

وهي.بهلوانيةألعابابوصفهاوالبراعةالجسارةعلىالدالة

اللوحركوبأو،036والدورانالانعطافاتمنسلسلة

عنمرفوعةالأماميةأوالخلفيةالعجلاتتبقىأنعلى

الرصيف.
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،!-ك!!!*-ء؟3؟

*"سكبمءعع-حئجفيبم!!!4

شئرك!الا

؟!7لى!بز-يءيمقي!كاظيه!كا،كا!

ء3/خءض!(ء

1*؟--بر!كأيدجؤكبزبهيمزولمكالمفي/عء؟+،

3!/3يرفطع!ىيركأشقي

خ\/فيتمى-3/ءكاك!خ!يش!!
!يزلم،ييتنكيرترغ!ثمح

الضص.لهداخصيصامصممة،صناعيجليدمنبحلبةتزلجميادين

والمرفق.الركبةودثارات،الحوذاتعلىالسلامة!عداتتشتمل

المتحدةبالولاياتكاليفورنيافيالتزلجرياضةبدأت

العشرينالقرنمنالخمسينياتأواخرخلالالأمريكية

.الميلادي

!سعلىالتزلجرياضةمنالرياضةهذهوتطورت

وأصبحتالمهاراتنفستتطلبمائيةرياضةوهيالماء،

ميادينببناءالدولبعضوقامت.للترفيهمعروفاشكلا

دوراتبرعايةالجمعياتمنالعديدقامتكما،للتزلج

خلالبريطانيافيمعروفةالرياضةهذهوأصبحت.الهواة

العشرين.القرنسبعينيات

الجليد.علىالتزلج،التزلج،المراهقانو:

الهيكلبمالكتفالظهر،،الترقوةانظر:.الكتفلوح

(.الودي)الهيكلالعظمي

أليافمنويصنعالبناءفىيستعملالليفيا!ح

شكلعلىمضغوطةأخرىنباتاتأليافأوالخشب

،للجدرانمغطةعازلةكمادةالبناءونويستعمله،رقائق

فييستعملكما،الأرضيةوتغطيةللصقوكأساس

بشكليصنعونهالمصانعوأصحاب.الاثاثصناعة

صناعتهفىيستعملونأيضاأنهمإلا،الخشبمنرئيسي

وصعيقانالسكروقصبوالقشالورقمنالمهملات

الأسفلتمثل،أخرىموادإليهايضيفونوقد،الذرة

أوالنخرأوللأرالمقاومةلزيادةوذلكبمالقلفونيةوراتينج

لرطوبة.ا

الحائط.ألواح:أيضاانظر

الحارجية(؟)الع!قاتالإعلانانظر:الإعكلان.!!حة

الملصق.

(.المحليةالمكالمات)خ!هوصالهاتفانظر:.التوريعلو!حة

تزينالجدار.يزينتصميمأورسمالجداريةاللو!حة

وقد،للمبانيالداخليةالجدرأنالجداريةاللوحاتأغلب

وتكون.الخارجيةالجدرانأوالسقوفعلىبعضهايوضع

الغرفةطرأزمعمنسجمةالدأخليةالجداريةاللوحات

بحيث،النموذجالفنانيصممأنويجبومقاسسها.

جيد.بثكلوالأثاثاتوالنوأفذمإلأبوابيتناسب

ويصنع،تر!سملوحاتهيالجدأريةاللوحاتوأغلب

وأالحجارةأوالزجاجمنمتجاورةصغيرةقطعمنبعضها

الجداريةاللوصاتمنالنوعهذايسمى.أخرىمادةأي

الملونة.ريةالجداللوحاتالمقالةهذهوتتناولالفسيفساء.

حائطعلىمباشرةالجداريةاللوحاتأغلبترسم

التصويريسمىبأسلوب،الجصمنمصقولةبطقةمغطى

لينا.مايزالوهوالجصعلىالفنانيرسمحيثالجصى،

يسمىبأمعلوبالجافالجصعلىأيضاالفنانيرسموقد

علىاللوحةالفنانيرسمالحالاتبعضوفي.الرجصفة

إكريليكية.أوزيتيةألوانباستخدامالقماش

المبانيمنللعديدالجداريةاللوحاتالفنانونرسم

جدرانالتاريخقبلمافنانوزخرففقدأنواعها،بمختلف

يصطادونهط.كانواالتيللحيواناتبرسوماتالكهوف

وهيالمصريينقدماءمقابرفيالجدارياتعلىعثروقد

هذهلأصحابالأهميةذأتوالممتلكاتالأشخاصتصور

المنازلجدرانالقدماءالرومايخرنالفنانونزينكماالمقابر.

الهندسةوفنالحدائقتصورالتىالجداريةباللوحات

الأسطور!ن.الابطالإلىبالإضافة،المعمارية

فنانيمنوهوالشهير،الإيطاليالفنانجيوتو،رسم

الجصية.اللوحاتمنكثيراالميلاديعشرالرالغالقرن

الميلاديين،عشروالسادسعشرالخامسالقرنينوخلال

ومايكلشيووماسامانتينا،أندريامثلشهيرونفنانونرسم

جصيةلوحات،ورفائيلفرانسسكادلاوبيروأنجلو،

الطيعة.تحاكيتفصيلية

خوزيه!لمكسيكيونفنانونرسمالعشرينالقرنفي

تمثلجداريةلوحاتريفيرا،ودييغوأوروزكو،كليمنتي

الفنانرسموقد.المكسيكيةوالأساطيرالتاريخمنمشاهد

لمتحفالمماءزنابقلوحاتمونيهكلودالفرنسى

جداريةبيكاسوبابلورسمكماباريعك!.فيالأورانجيري

القرنفنانيومنأيضا.لاريعم!فياليونسكومبنىلتزيين

فويلارد،إدوارد:جداريةلوحاترسمواالذينالعشرين
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فرنسا،فيشاغالومارك،ليجيهوفرناند،ماتيسوهنري

فيمينشوإدفاردبريطانيا،فىممبنسرممتانليوالسير

النرويج.

الفسيفساء.؟اللاتينيةأمريكا:أيضاانو

عط!واطساحةصىتستعم!أداةالمستو؟اللو!

ظلاثيحطملعلىمصكبةرسملوحةمنوتتكون.الخرائط

توضئكليهاالتيالرسسملائحةتسويةويتمالقوائ!ا.

(الأسطرلابشىالمثبت)المقربالعضادةوتوضع،الخريطة

متوازي!ت.والأسطرلابالتلسكوبويتحرك.الخريطةعلى

خلالالموضوعيشاهدالخراثطبعمليقومومن

علىخطلرسمالأسطرلابويستعمل.التلسكوب

بعم!!يقوملمنويم!ش،المتعددةالمشاهدةلخطموازالخريطة

لعملالمقاطهذهويستخدم،مختلفةنقاطتحديدالخريطة

.الخريصهآ

وحش.نس،لوخانظر:.بحيرةس!،لوخ

ضخممحلوقلسلوخوجمقوطحش.سى،!خ

بشماللسلوخبحيرةفييعيشأنهالبعضيعتقد

فهو،بالفعلموجوداالخلوقهذاكانوإذاأس!!لندا.

عنأللغواقدالأفرادامنالمئاتحطنوإنالبشر،يتحاشى

وه!نسى.باسميسمونهالذي،الحيوانلهذارؤيتهم

مطار!يجداريةلوحة

-لحدةالعريرعمداطلك

العربيةالمم!صة!ي

السعودية.

لهذاأنويفترضأمتار.تسعةنحويبينطولهبأنيصفونه

نحيلا.طويلاوعنقا!شامينأووسنامازعنفت!ت،الخلوق

قرابةعلاقةهناكت!صنأنيم!شأنهالعلماءبعضويرى

وبينبينهأوالديناصور،يشبهزاحفوحيوانسمىب!ت

البحر.عجلأوالبحرخروفمثلمعاصربحريحيواد

بحيرةفيغريبلخلوقوردذكر:يرحئاربأقدم

عنالبلاغاتتزايدتوقد.م565عامإلىنسلوخ

!جج!

الصورةهذه!يالداكنالش!ولهويكودشدنسلوخوحش

عامهـلسونكنيثلااسمهبريطهاىطميصالتقطهاالتىالضوئية

.أم349



185كابوتهنري،لودج

القرنمنالثلاثينياتفيالخلوقهذامثلمشاهدة

المسافرينعلىييسر،طريقهناكصارعندما،العشرين

.البحيرةهذهإلىالوصول

يدعىبريطانيطيرانمهندسقامأم،069عاموفي

فييتحركداكنلشكلقصيرفيلمبتصويردينديلتيم

بالقواتالجويالتصويرخبراءأعلنوقد.نسلوخبحيرة

كانربماالفيلمهذأفيظهرماأنالبريطانيةالملكيةالجوية

العديدقامتالحينذلكومنذ.حيكائنأيحئا،هدفا

سفرأوقد.البحيرةمياهباسستكشافالعلميةالبعثاتمن

الأشياءعنيكشفجهازوهو-السوناربجهازالبحث

أجساموجودعن-الصوتيةبالموجاتالماءتحتالموجودة

نس.لوخفيضخمة!حركة

خلالببوسطنالتطبيقيةالعلومأكاديميةمنباحثونقام

لوخلوحشضوئيةصوربالتقاطأم،759وأم729عامي

فىالموجودالشيءماهيةعلىشفقونلاالخبراءأنغيرنحر،

الاسمنسلوخوحشعلىأطلقوقد.بالضبطالصورهذه

مظلةتحتيدخلحتىرومبوتريكمه!نسيتيراسالعلمي

.النادرةالحيواناتيحميالذيالبريطانيالقانون

الهايلاندمنطقةفيمحليةحكومةذاتمقاطعةلو!خابر

وبالاخولين،،وليمفورتمناطقتشملبأسكتلندا،

308/02نهاسكاعدد.مورخانناوأرد،وكينلوخلفين

القريبةكورباخأما،سياحيمركزهيوليموفورت.نسمة

بانتاجالعماليقومبينما،الورقلصناعةمركزفهيمنها

وتعتبر.وليمفورتوفيكيغلوخلفينتربةفيالألومنيوم

السمك.لصيدميناءماليج

والماشيةالأغنامبتربيةلوخابرفيالمزارعينصغارويقوم

.الخضراواتوزراعة

الخلابة،المناظرمنالعديدلوخابرفيويوجد

تمميكما.مورخانأدناهجزيرةشبهحولوخصوصا

علىالكامبليينمذبحةشهدتالتيكوجلينأيضالوخابر

جبلأيضماالمقاطعةهذهفييقعكما.الماكدونالديينأيدي

بريطانيا.جبالأعلى،نيفيسبن

-1851)جوزيفأوليفرالسير،لودج

الذبذباتطبيعةدرسإنجليزيطبيعةعالمام(.049

السلكيالبرقيالإرسالفيالكهربائيةوالموجات

الراديو.تطويرعلىأكتشافاتهساعدتوقد.واللاسلكي

ام(بم)988الكهرباءفىحديثةآراءأعمالهومن

ام(.09)9الففماءفيالأثيرأم(؟09)7الكهيربات

،ليفربولفيالجامعيةبالكليةللطبيعةأستاذالودجعمل

.متأخرةمرحلةفيبالروحانياتالاهتمامشديدصارلكنه

بانجلترا.بينكهالفيلودجولد

قادأم(.429-ام85)0كابوتهنري،لودج

فيالأمريكيالشيوخمجلسفيالجمهوريينالأعفعاء

إلىالانضماممنالمتحدةالولاياتلمنعناجحةمعركة

بذلكمعارضا،الأولىالعالميةالحرببعدالأمعصبة

قاموقد.الأملعصبةالرئيسىالخططولسونودروالرئيس

بمجلسالخارجيةالعلاقاتللجنةرئيساكانالذي،لودج

الولاياتستقحمبأنهالشعوره،العصبةبمحاربة،الشيوخ

ينبغي.مماأكثرالأوروبيةالشؤونفيالمتحدة

فيتخرجوقد.ببوسطنثريةأسرةمنلودجينحدر

هينفوذذاتمجلةلتحريررئيساوعملهارفارد،جامعة

إلى1873منالفترةخلالريفيوأميريكاننورث

انتخابهقبلمرموقامؤرخالودجكانوقد.أم876

يقعللورقكورباخمصنع

وليمفورتمنبالقر!

ويعدلوحابر،إقليمفي

المرتععاتفيمثالياموقعه

حتى،الأسكتلندية

المياهوفرةم!يستفيد

منالمستخرجواللماب

محلياالمرروعةالأدتحجار
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ممصفتهوا.أ886عامالأمري!ياالنوابمجلعم!لعضوية

حتىأم398عاممنذالأمريكيالشيوخمجلصفيعضوا

الحدمةقانونسنفيأضالع!تامنلودجكان،وفاته

للأغذيةأغيدرالياأغانونامسودةصياغةوشي،المدنية

.أم609عامصدرالذيأحقاقيروا

-061)2الأصغر.،كابوتهنري،لودج

أطوأ،ياتر؟!ماءأربعةعهدفيدبلوما!مياعملأم(.859

مع،الجمخورصةشئيسرنائباورشر!الأمري!صةاالمتحدة

،الجمهوريالحز!مرشحيأ،ئحةفيني!صسونريتشارد

.أم069عامللرئاممة

رجالمنصاروقدبماساشعو!ميتسدانتفيلودجلدؤ

.أم!42عامهارفاردجامعةفيتحرجهعقبالصحافة

3391عاممنبماساشو-!التشر!عيةبالهيئةأ!دجعمل

فيالأمرج!ياأصشميو!امجلمم!جةبعضووفاز،أم379إلى

عامحتىالمجلمرفيسقيوأم،636عامانتحابات

احرتأثاء،باصا،،أخحاثأ!اسقاحينماأم449

محلعمأ!ضويةأخرىمرةانتخابهأعيدقدر.أضانيةاالعالمية

.أم649عامالشيو!ا

الانتخاباتحملةبإدارةم5291عامفيلودخقام

لودجأنإلاأيزنهاور،فازقدوأيزنهاور.لدوايتالرئاسية

الحزبمنشعابأمامالشيوخمجلسفيمقعدهفقد

كحيدي.جونهو،الديمقراطي

لاياتأ!سنمىهـاممصبأ!دجشغ!!أيزنهاورعهدوفي

خسر0691عاموشي.المتحدةبال!مالأمري!صةاالمتحدة

وليندونكنيدياأماالرتامميةالانتخاباتونيكسونلودج

.جونسون

فيالمتحدةالحوا،ياتسفيرالتعي!تلودخكنيديقام

لمدةالمنصبهداشيبقيحيث،أم639عامالجنوليةفيتنام

إلى6591عاممنالممصبنفسإلىعادآشهرا.11

ألمانيافيسفيراصارث!ا،جونسونانرئيسعهدفيم1!67

،أم969عامفيأ!دخأ!ا!شقاوقد.أم689عامالغربية

مباحثاتفيني!صممونالرئيسعنالأوأ!االمفاوض!أجكون

مبعوثممصبلودخشغلقدو.لاريسفيالفيتناميةالسلام

حتى0791عاممنالفاتيكانإلىالمتحدةالولايات

أحامة.االمناصباعتزلذلكوبعدأم،779

مدينةسوىت!جرهاد!حيثلوأصدا،مدنأحصرثانيةلودر

لودزمدينةو.نسمة009847س!صانهاعددوار!مو.

بوأضدا.بوسطأ!دزإقليماعاصمة

الأقمشةلتصنئابوأصدافيالرائدةالمدينةلودزتعد

أيضاتم!تكما،ا!نسوجاتأنواخمنوغيرها،أعطنيةا

والأغذية،والماكينات،الكهربائيةوالأجهزة،أمميميائياتا

ببولندا،الأفلامصناعةمركزلودزمدينةوتعد.المحفوظة

لودز.جامعةومقر

القرنأوائلفيكمدينةتأسيسهاميثاقلودزتسلمت

نمومعسريعبشكلوتوسععت،الميلاديعشرالخامس

عشر.التاسعالقرنخلالبهاأضسيحاصناعة

أحالميةاالحربإبانالمدينةالألمانيةاالقواتاحتلتوقد

الشديد،الخراببهاولحة!1(،16451)636أضانيةا

ها.بناؤأعيدالحربلعد

رحالة(؟-؟كارتيما.)ديلودلمحيكو،

إلىمتجهاأم205عامالبندقيةمدينةغادرإيطالي

رفقةفيوصلهاالتيالمكرمةفمكةدمشهت،ثممصر،

فارتيمااشتهروقدأ!ا.حارسايعم!!وحصان،حجاجقافلة

الأما!شوصفيعرولم،والاندفاعالمغامرةبحب

لم!صةدقيقاوصفالعط1،،ديداعتماماحعراشيا
صم-هـ.!

شغوشا!صانإذ،الدينيةأحتمعائرااهمارسةالا"اطدية"

معديدةمشاكلفيأوقعهمماأنحريبةاالأشياءابوصمص

التيعدنإلىبحراغادرجدةمنووالنالمر.أصملصاتا

يبارحهاأنقبلمدةفيهاوقضى،أم405عاموصلها

وبعد.العربيةالجزيرةفيأشهرعشرةقضاءلعدالهندإلى

والحبشةالشرقيةالهندوجزرفارسبلادفيمغامرة

عاميب!تالفترةفيروماإلىفارتيماعادوموزمبية!

يعدأ!ذياكتابهأصدرحيمثأم،9ءهوم1558

العربيةالجزيرةعنأوروبيةبلغةالم!ضربنوعهمنأ!حيدا

العربجزيرةعنالغربيأ!ضاباهذاظ!!ر.آنذاك

جوزيفنشرح!تأم407عامحتىباأوروفيوحيدا

كتابه.بتس

أم(.843-)1783كلوديوسجون،لودون

الخلابة.الطبيعيةللمناظرومنسقبريطانيوبستانيمزارع

والملزارعافيت!مارةموسوعةالمسماةبموسوعتهاشتهر

بريطانياوأدغالغاباتوكتابأم(؟)832والشاليهات

!شراثكلايد.منطقةفىلودونولدأم(.-838أ)833

مصانعهاجمتالإنجليزالعمالمنجمماعةاد!!ن

وحطمتأم،816وأم181برمابريطهانيافيالنسيج

.الآلاتمحطموعليهميطلقولذأسك.معداتمنبهاما

،الكبرىومانشسترديربشاير،شينشاطهماتركزوقد

نسبةالاسماهذاعليهمأطلهتويور!سشاير.ونوتنجهامشاير

إدخالأنيعتقدونكانوا.أ!دالأسطوريازعيمهمإلى

قدالتامئكشر،القرنائلأ،نرحدلثةنسمرمعدات
وبء!صا

النسيج.عمالمعيشةمستوىوخفضالبطالةاوجد
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وهمالعمالمنعصاباتقا!طأم،181وفي

ماكيناتوحطموا،نوتنجهامفيالمصانعبمهاجمةملثمون

ومدنأقاليمإلىالعدوىانتقلتماوسرعان.الإنتاج

.شديدةقمعيةإجراءاتحيالهمالحكومةواتخذت.أخرى

،ام813عاميوركفيجماعيةمحاكمةلهمفعقدت

وعاودت.منهمالعديدعلىالنفيأوبالإعدامفيهاحكم

بسببام،681عامالانفجارالماكيناتتحطيمحركة

وهدأت.نابليونحروبتبعالذيالاقتصاديالكساد

عنهنتجالذيوضئالتجارةبتحسنالحركةهذهحدة

.الزائدةالعمالةوتشغيلالأجورزيادة

أنجودزدورأجائزة.جائرةوايلدر،ألجولزلورا

فيمؤلفأيإلىتقديمهاشم،أمريكيةأدبيةجائزةوايلدر

،الأطفاللأدبودائمةجوهريةبمساهمةقامالمتحدةالولايات

منقسموهيالأمريكيةالطفلمكتبةجمعيةالفائزوتختار

عامفيالجائزةتأسستوقد.الأمريكيالمكتباتأتحاد

المشهورةالأمريكيةالمؤلفةوايلدرأنجولزللوراتكريماام459

ميداليةوهي،الجائزةوتصورالصغير.البيتبسلسلتها

الجائزةكانت.بدميةتمسكطفلةشكلفيوأيلدر،برونزية

وبعد،أم89و.0161عاميمابينسنواتخمستمئثل

.سنواتثلاثتمئثلصارتام089عام

أحرى)طرقالطائرة(؟السفينة)قيادةالسفينةانظر:.ا!ران

الإأ!ضولمجة(بمالملاحتى)لمجائطالسفنسرعةمقياسبم(الحويةللملاحة

.المدىالبعيدةالملاحةالإدكترولية(بم)الملاحةالملاحة

.كدود:نظرا.كلود،نلورا

البلادفىالبريالنباتان!:.الطلحلورالسس

الطدح(.الورانسسالعربية

البريالنباتانظر:.الزهرةمدحديلورالسس

(.الزهرةمنحنيادورانحسىالعربيةالبلادفي

فىهلمرفيأوشعخصلاسميضافدقبالسيدأواللورد

اللورداتببريطانيااللورداتمجلسويضم.بريطانيا

وهمإنجلترابكنيسةالرفيعالمقاموأصحابالمؤقتين

كلقبأحيانالوردلفظويستخدم.الروحانيوناللوردات

دائماويستخدم،أوالفيكونتوالإيرلللماركيزرسميةأقل

الدوقاتأبناءويحمل.البارونألقابلأصحاب

كما.أدمممائهمإلىويضافاللقبهذاوالمركيزات

أسقف)اللوردالأساقفةأسماءمعلوردلفظيستخدم

(.بالنيابةأيرلندارئيعر)اللوردالحكوميةالمراكزومع(لندن

طولهاويبلغ،الشرقيأ!شرالياشاطئصبعيداتقعهاولوردجزيرة

منالسياحبنقلالجويةالحدماتوتقوم.كمأ6،وعرضهاكمأأ

ولالعكس.الجزيرةإلىسيدنى

بركانيةجزيرةهاودوردجزيرة6.!جريرهاو،لورد

شمالك!065نحوبعدعلى،الشرقيةأسترالياساح!!على

جزيرةوهي.نسمة032سكانهاعدد،سيدنيمدينةشرقي

المقدمقامهكتار.1)303ومساحتهاويلزلنيو!ماوثتابعة

عامهاولوردجزيرةبزيارةالسفينةقائدبولليدجبيردهنري

ميناءمنقادمانورفوكجزيرةإلىطريقهفيوهو،أم788

وتشريفاتكريماهاولورداسمالجزيرةعلىوأطلق.جاكسون

أولحطوقد.بريطانياأميرالآكانالذياللوردلهذا

.م4831عامهناكوالماووريينالأوروليين

تلالبجانبفرنساغرجم!جنوبفيمدينةلوردر

بكونهاوتشتهر.نسمة4257.1سكانهاعددبيرنيز.

ال!صاثوليك.للرومانمزارا

أملعلىزأئرمليونيحوالىلوردزيزورعامكلوفى

يسبحكما.عضويةأمراضمنبشفائهم،معجزةحدوث

يأ،الغرضلنف!المقدسةالكهفنبعمياهفىالكثيرون

الناسبعضويترك.العضويةالأمراضمنالشفاء

علىماديادليلاهناكتسندهمكانتالتيالدعامات

الكتيرينولكن،العامطوالالمزارإلىالزوارويأتى.شفائهم

دلإقامةلوردزيزورونالفرنسيينالكاثوأسكالرومانمن

عاموافتتح.عامكلمنأغسطص02فيطقولعمهم

بلوردز،العاشربيوسللقديسالبازيليقاكنيسةأم589

العالم.فىالكاثوليكللرومانكنيسةأكبرثانيةوهي
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أغاتي!صان،امدينةفيبطرس!القديسكنيسةهيالأولى

أكبر.تسئأعداداأنيم!حمنوالتي

الأشجار.اعلىيعيض،الحركةدطيءحيواناللورس

القرودفصائلتضمالتىالرئيسياترتبةمنوهو

بينماعمريلان!صا،فيالرديعاللورسويعيش.وال!نسان

لينأ!اقعةاالمنطقةفيحجماالأكبرالبطيءاللورسيوجد

طوأ!ايصلحتىالحيواناتهذهوتنمووإندونيسيا.الهند

ويبدوبنيا.أورماديالونهاويكونسم،2وه02بينماإلى

صورة!ىالىجيرت!تأ!اسعتيناوعينيهالمثلثلوجههاللورس!

.إيذاءهأمنهالاقترابيحاولمنلهايرهبغريبة

دي!!أسهأجصيءاأصوعابينماديلأسهليسالرفيعواللورس

أعلبفيو.جسدهيغطىالديالفررتحتيندسقصير

يلفلأنالنهارأثماءوينام،بمفردهاللورسيعيش،الأحيان

رأسهيدح!!بأنجسدهويكورشجرةجذعحولأقدامه

عنحثاويلفاللورسيدورالليلوأثماء.فخذيهب!ت

الصغيرةوالطهيوروالحشراتبالفاكهةيتغذىوهو.الطعام

الطيور.وبيض

لوركا،جارسيا:انف!إ.رسياجاريكو!يلى،لوركا

ريكو.فيد

إسدوليسيا.إلىالهمدم!ا!حتدةالمطقةلىيوحدالبطيء،اللورس

الحيوا،تهدهتستعحلليلا.ويشمطالأشحارعلىاللورسيعيمز!

تسلقها.أتاءسالمروعاطتشبثامهاوأقدىأيديهاالصعيرة

أم(.أ-289)853أنطونهندريكلورنتز،

الإلكترونيةنظرشهبسببصيتهذاع،هولنديفيزيائي

نوبلجائزةزيمانبيترأ!ولندياأغيزيائياوشارك،للمادة

علىالمغنطيسيةتأثير.لاكتشافهماأم209لعامالفيزياءفي

(.زيمان)ظاهرةزيمانتأثيرباسمعرفوالذيالضوء

كهربائيا،مشحونةذراتمنتتكونالمادةأنلورنتزافترض

تبدوالمتحركةالأجسامبأنالإأصكترونيةبنظريتهأثبتكما

المشحونةالذراتمنالمتولدةالقوىلأنتتحركوهيأقصر

عنمختلفايبدوالأجسامطوليجعلممابالحركةتتأثر

هذاملاحظةولايمكن.الثباتأسةحافىوهو،حقيقته

تحاربإجراءبعدإلاأطولافيجدأأ!همئيلاالاحتلاف

المعادللاتوتسمى.عاليةسرعاتالاستخداتتمدقيق!ة،

بسرعةالحركةأثناءطولهايتغيرالأحسامأنتثبتالتي

شبيهةبتأتيراتلورنتزنظريةتنبأتلورنتز.تحولاتكبيرة

انظر:.لأينشتاينالنسبيةيةأضفإابهاتنبأتالتيلتلك

النسبية.

.ليدنجامعةفيوتخرجبهولنداأرلهامفيلورنتزوأ!د

.ظاهرة،زيمان:أيضاان!

091)3رياسكازادكونرالورنز،

الطبيعيبالمذهبالمعتقدينمننمساويعال!ام(.968

لورنزحصل.الحيوانسلوكدراسةلعلما!ؤسسهبرأحد

الحيوانأصسلوكالدارس!تمناخرءتعابتمعأم673عاء

نقولاسوالهولنديفرتشفونكارلالنمساويوهما

الطبأوالأعضاءوظالفعلمافينوبلجائزةعلىتنبرجن

.الحيوانسلوكفيدراسشهمعن

يدرسونالذينالنفسعلماءيراهماعكسوعلى

بدرأسةقامقدلورنزأننجد،المعاملفيالحيوانسلوك

فيبريةحيواناتبتربيةقامكما،الطبيعيةبيئتهفيالحيوالى

سلوكفيرئيسيادوراتلعبالغريزةأنلورنزولاحظ.بيته

منالكثيرينمبنفكارتختلفنظروجهةوهي،الحيوان

تجعلالتيالغريزيةالدفيعمليةوصفثم.النفسعلماء

علىالتعرفكيفيةتحعلم،المثالسبي!!على،الحيوان

.الغريزةالظر:.أرريهواأحدباعتبارهصاحبه

عامالماجستيردرجةعلىحصلثمفييحا،فيلورنزولد

المديرصارثم،أم339عامالدكتوراهودرجة،أم289

فيالسلوكفسيولوجياأسدراسةبلانكماكسلمعهدالمشارك

ا!للكخطتمكتابمنهاكتبعدةلورنزكتبألمانيا.

.الحيواناتمعتجاربهيصفوفيهأم()529سليمان

السلوكأم(،)669العدوانيةعنكتابهفيوقارن

البشر.لأعمالوصلتهالحيواناتبينالعدواني

علم.،الإيثولوجيا:أيضاان!



918توماسلسيرا،لورنس

أم(.-589أ109)أورلاندوإرنست،لورنس

الةوهيالسيكلوترون،تطويرفىساهم،أمريكيفيزيائي

فينوبلجائزةلورنسحاز.الذريةالجسيماتلتسريع

مأ579لعامفيرميإنريكووجائزة،أم939عامالفيزياء

الذرية.الطاقةهيئةمن

العالميةالحربقبلضخمسي!طوترونإنشاءلورنسباشر

لفصلالحربأثناءوأستخدمهأم(-459أ)939الثانية

هذاإقامةأتمأم649عاموفي.اليورانيومنظائر

تبلغطاقةإلىالجسيماتيسرعالذيالمتزامنالسيكلوترون

هذاأنتجأم489عاموفي.فولت-إلكترونمليون004

الميزون.انظر:.صناعياإنتاجهايتمميزوناتأولالجهاز

بإنجازأخرونوعلماءلورنسقامأم459عاموفي

تبلغ7طاقةيولدالجسيماتلتسريعجهازوهوالبيفاترون،

فولت.-إلكترونبليون

داكوتا.جنوبيكانتونفيلورنصولد

.اللورنسيوم،المتزامنالسيكلوترونأيضا:ان!

جندي.(م5391-8881).إي.تي،لورس!

كان.العربلورنسباسمعالميااشتهر،بريطانيوكاتب

العالميةالحربفيالمغامرةالشخصياتأشهرمنواحدا

أعمدةكتابهفىوصفوقدام(.أ-19189)4الأولى

العربية.الجزيرةفينشاطاتهأم()269السبعةالحكمة

عنوانتحقأم27!فيكتابهمنمختصرةنسخةظهرت

المحراء.لمفىثورة

وقدويلز.في،تريمادوكفيلورنسإدواردتوماسولد

والشرقالآثارعلمدرسحيثأكسفورد،جامعةإلىانتعسب

لورنسكانالأولىالعالميةالحربشمبتوعندما.الأوسط

مصرإلىأرسلوقد.البريطانيةالحكومةلدىآثارعالميعمل

عقيدبرتبةوهو،ساهمبعدوفيما.العسكريةالخابراتليرأس

التركية.العثمانيةالدولةضدالعربيةالثورةتنطمفى

للشؤونمستشارالورنسأصبحام129عامفي

العامفيواستقال،البريطانيةالمستعمراتلمكتبالعربية

إتش..جيهباسمالملكيةالجويةالقواتفيوتطوع،التالى

الدباباتفرقةإلىانتقلثم،هويتهاكتشافوتم.روس

الجويةالقواتإلىعادام29ءعاموفي.إي.تىباسم

تموقد.م2791عامشوإيتيأسمرسمياوتبنى،الملكية

فبرايرفيالملكيةالجويةالقوأتفيالخدمةمنتسريحه

فيناريةدراجةحادثفىقتلأشعهرثلاثةوبعد.أمء39

بإنجلترا.دورمعت

مؤدف.م(أ!03-5881)تشإ.ديلورس!،

قصصعهفييظهر.برواياتهرئيسيبشكلعرفإنجليزي

بينبالعلاقةعميقااهتماما

والمضاعفات،والمرأةالرجل

العلاقة.هذهتصاحبالتي

حولأعمالهمنكثيرويدور

مبمصراعايعانونأشخاص

ماتمزقهموكثيرا.أنفسهم

الحبإلىالحاجة

وال!ستقلالية.

لورنس..إتش.ديهيربرتديفيدولد

وهىإيستوود،فيلورنس

نوتنجهامشاير.فيالحجريالفحمبمناجممشهورةمدينة

يصفام()139وأحبمابأبناءالأولىالرئيسيةروايتهفى

،الأخرىلورنسأعمالكسائر،الروايةوهذه.طفولته

النفس.وخداعبالنفاقتججالتيالاجتماعيةالمواقفتنتقد

المجتمإلصمناعيوتنتقد،الانحلالإلىأسدعوةاوتشيع

المجتهـهذامثلأنيعتقدلورنسكانحيثشديدا،انتقادا

قصصهفيتبنىأنهحتى.ومشاعرهمالنالمربينيفصل

الليديعشيقروا!هعلىحظروفرض.الفحشإشاعة

.أم959عامفيإلاتنشرولم،تشالرلي

أم(بم19)5قزخقوساللأخرىلورنصرواياتتشمل

الريشذاتوالأفعىام(،29)0عاشقاتونساء

فيدراساتبعنوانمقالاتهمنمجموعةوهناكأم()269

النقدفىكبيراإلححهاماوتعدأم(،)239الأمريكيالأدب

بينهامنالقصيرةالقصصمنالعديدلورنسكتب.الأدبي

فائز؟ماتالذيالرجلموربمسنتبمالثعلببمالقبطاندمية

رائحةبموالغجريالعذراءالهزاز؟الخشبيالحصان

.ومسرحياتقصائدذلكإلىبالإضافةألفوقد.الأقحوان

،للعلاجسعياكثيراولممافر،السليعانيلورنسكان

وقد،والمكسيكوإيطالياأمشرالياإلىرحلاتبعدةقامفقد

أعماله.منلكثيربالخلفيةالرحلاتهذهزودته

م(.0831-761)9توماسالسير،لورنس

الوجوهبتصويرعنوأالذين-الرسامينأكثرمنواحداكان

عامرينولدزيوشعالسيرخلفوقد.عصرهفينجاحا-

صورهمنكثيراإن.الثالثلجورجرسامابوصفهأم297

اشسوملعرضالوطنيةالصالةوفىوندسور،قلعةفيمعلقة

عشرةالثانيةسنوفيبإنجلترا.بريستولفيولد.بلندن

يدرسبدأعشرةالثامنةسنوفيخاص،استديولهكان

الأكاديميةفيعضواانتخابهتموقد.الملكيةالأكاديميةفي

،أم581عامفارسرتبةإلىوترقيته،أم497عامالملكية

.أم082عامالملكيةللكليةرئيساوأصبح
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.ي!.تى،لورنس:نفرا0لعرباس!لور

مغية.(م9791-7091)ريجورما،لورنس

أوبرافيلتغني،عضليشللنوبةعلىتغلبتأ!شرالية،

مارشدينزشيولدت.نيويوركمدينةفيالعاصمة

عامفيأمخناءالتدرسبارص!إلىوسافرتلفكتوريا،

الأوبراارودولارءأوبرافيأمخناءاوبعد.أم289

نجوأجتاناتهـودارفيمرةالأوا!ظخرت.الأخرىبيةالأوروا

عضليبشلاأصيجتأم641اعاوفيأم.35!عام

.64211عاءفيداهـاتهـوبوأجتانإلىعادتولكنئها

اطتحدة.الوأ،ياتفيأضدرلسباقامتأم69ءعامولعد

(أم)469المقطوعاللحنأطاتيةا!عيرتهاتحوي!!تموقد

.آإلى

رسامةم(.6561)1885ماري!رفسين،

أ!ليا،اأ!بقةافتياتمهارسوأشهررتوفرنسيبما،ومصممة

شيأ،تهـخاء.اواشاحةلحفاتفيتصورهنماأجاوغا

ذجاهوص-!فاصتالت!-،3أحشراأغرناصالعشرينيات

صهههـهـأرجاءيساكحماحصر،أصوبأ!د،اأهيفنسائيا

أ!هـكس!تصاعت.نةا،و1تلكفيأصلعر!أغةالمحا،أعتياتا

أغنامعاأجتا،ءبسهوأ!ةعداضه،زخرفيبأ!ملوباتر

أ!ض!اسومأناجحةمصممةأصبحتوقد.التجاري

الجدرانرثورالمسرححشبةوأضحضير،التوضيحية

النسائية.واهلبوساتوالنسوجات

القرنأوائلوفي،باريسفيلورنسينولدت

أنحمان!تامنحلقةمنجزءاأصبحت،العشرين

يعتقد.ماتيسوهنريبي!!اسوبابلوضصتالعصعر!ت،

ونساءمنفرداتنساءلصوررمموماتهاأنالعلماءبعض

بالعزأسةإحساسعلىتدل،صغيرةمجموعاتفي

أ!.للرجامعادوموقف!

تمقدرعيا.اصصاأإيجادهتممشععنصراللور!م

الأمريكياالفيزيائياسمع!عليهالتسميةهذهإطلاو

الذريوعددهحط،ال!سميائيرمزهر.لورنص!إرنمست

يدعلىأم619عامفيأطورنسيومااكتشافتم.301

غيورسو،ألبرته!االأمري!بكتاأحلماءاصأربعة

ا،تيمر.برتورر،أ،رشأيوألمون!ميكيلاند،وتورلجورن

بأيوناتأجفورنيومأعاابقذفأ!نصراهداأنتجواوقد

عمرنصفوكان.أضقيلةاالأيوناتمسرعمننالبورو

الكتليعددهأممن،ثوانثمانيعليهحصلواأ!ذياالنظير

مجموعهماثتشا!اتمقدو،يقينيةمعرفةمعروفايكنلم

!ثرالأنظيريهالأحدالحتليأ!ددوا.للورنسيومنظائرثمانية

هوواللورنسيوم.ثانية28عمرهونصم!،562ا!شقرارا

الجدولفىالأكتينيداتاسلسلةفيالأحيراأحنصرا

.أسدوريا

.اليورانيوم!نوقماعنصر:أيضاانظر

مابوتو.انظر:مركدرز.لورئكو

أ-9591(.)198باسيانوخوزيه،لوريل

التيالحكومةفيأصلفلبينرئيساأص!،!مياسيومحاء

أحالميةاالحربنهايةوفي.م4361كأأجاجاكيوناأقامنا

،4591عامفيأغلب!!اأإنأ،مري!جو1عادعندماأ!تاكيةا

لمدةسوغامومعجنفيأ!هاعتقاقيقدوحجو.طوإلىشر

رئامعةعلىكويرينوأجيديواناشسأم949عاموفي.عام!ت

الياباني!ت،يدفيأسدميةكايتصرثأ3أنهأ!!دوقدالفلب!ت.

لليالانيين،أضهوعمالتعاونهإليهوجهتالتيالتهماأممن

عاموفي.الالتخاباتخسرر،ضدهيقفالجمئهورحعلت

أحشيوخ.المجلمراكتخالهتم16ءأد

قد..لالفلم!ساتانغاااةة،انتاناهةرلاأأرر"

و.ص!.س.ءسيميهـي-!!

درجةعلىوحصلأعلب!تاجامعةفيثالحشودرص-

فيالأمريحيةالمتحدةأ!ا،ياتبايي!!جامعةمنأ!د!ضوراها

منذالشيوخمحلسفيعضواظ!!و،أم029عام

عامفيالحرباندلعتعندماوأم319وحتىأم259

أطعدا!.زيراوكانأم419

فريقأشهرشسكلاأمري!صانممتا!نيوهار!ريد

أ!ري!!!شانلعبفقد.الأمري!جةاالسينماتتارفي!رفي

وكان،الجبانالصغيرالأبلهادورأم(-0918665)

هاردي)أوللي(أوأجفرشريكهيغفسب،!متمرار

المتعلمالبديندوريلعبكانالذيم(5791)2918

دورالفريهتلعبوقد.منهأضعف!هممنعلىالمتممر

فىرئيسيافيلما27وقصيرافيلما06منأكثرشياجطوأءا

لوريلقدموقد.أم529و2691عاميب!تالفترة

فترةنجوملمعظماخالأفا،ناجحةناطقةأشلاماأيضاوهاردي

اللوسيقىعشدوقوهوأحدهافازقدو.أ!مامتةاالأفلاما

قصيرموضوعأفضلباعتبهارهالأكاديميةلجائزةأم()329

.(ياميدأحص1)ةللملها

شي،جفرسمون!عتالليآرثرالحقيقيواسمه،ا!ريلولد

انتقلثم.المو!ميقىقاعةفيمهنتهوبدألإنجلترا،،ألفر!شون

عامالأولافيلمهوأنجزم0191عامالمتحدةالولاياتإلى

هارلم،فيولدفقدهاردينورفيلليفرأوأما.م7191

أولىقدموقد.الأمريكيةالمتحا-ةأ!لاياتباجورجيابولاية

إلىوانتقل،أم319عامالقصيرةالهزليةمسرحياته
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هارديكالىمشهورا.!حينحائياثوميديافريقاشكلاوهارديلوريل

لتريحهف!صانلوريلأما.الصحاخمةالحتححصبةدوريؤدياليسار()إلى

الأطه.

تمثيلفريقفيانتظامهماأولوكان.أم819فيهوليوود

الذيفيليبعلىالبنطالوضعقدماحيثأم269عام

تلتالتيأفلامهماشملتوقد.أم279فيعرضهتم

إلىالخرجأم(؟)349الألعابأرضفىأطفالذلك

أم(.)389الحمقىأم(؟)379الغرب

نهر!قأم3.إلىارتفاعهايصلعاليةهضبةلوريلي

يجريالهضبةهذهوعندألمانيا.فيوكوبينزمينزبينالراين

الذىالصدىصوتعنرةالأسموأوتحدثناسريعا.النهر

وأ،وجميلةشريرةامرأةصوتأنهعلىلوريلييسفكلند

.الهلاكإلىطريقهمفىوهم،للملاحينتغنيالنوحورية

الكاتبأنويعتقد.الشريرةالمرأةهذهالمممهوولوريلى

وأالقصةهذهاخترعالذىهوبرنتانوكليمنعي!الألماني

نهر.،انظر:الراين.كمأ208عامالأسطورة

ريشيليو،،واللورينالألزاسانظر:.اللورين

لرالتعدي!(.فرنساأوروبا(،شيدرأثرهالكاردينال

اللوزشعجرةبذورالجوزويشكلالجوز.مننوعاللور

تشبهناعمةرقيقةقشرةداخلجوزةكلوتنمو.الجميلة

ذلكينغلق،الجوزةتنضجوعندماتماما.الدراقنواة

.بالقشرةيحيطالذيالمتينالجافالغلاف

وبعضها،حلوةجوزاتاللوزأشجاربعضوتثمر

مميزاطعاماالحلوةال!وزاتوتعد.مرةجوزاتالاخر

وأبكاملها،وتؤكل،وتملح،تحمصعندماومشهورا

المرةاللوزاتأما.الغنيةوالمعجناتالشوكولاتهإلىتضاف

الزلتلامشخراجأشجارهاوتزرع.للأكلصالحةغيرفهي

أشجارمنيتمالزيتاممتخراجأنإلىبالإضافةهذا.فقط

حمضعلىالمراللوززيتويحتوي.كذلكالحلوالجوز

البروسى.الحمضانظر:.السامالبروسيالهيدروسيانيك

علىنكهةليضفىالزيتيستخدمالحمضامشخراجوبعد

.الخلاصمات

غربىلجنوبالمح!يةالأشجارمناللوزشجرةوتعد

البلدانفيواسعنطاقعلىتزرعاليومولكنهاآلمميا.

الشجرهذاينموكما.المتو!مطالأبيضللبحرالمتاخمة

كاليفورنيا.فيبكثرةأيفعا

ارتفاعهليصلينمووربما،الشكلمتنامعقاللوزشمجر

ملتفة،الرأسمدببةطويلةأوراقاللوزولأشجار.م21إلى

إلىلتصلتتفتحأنويمكن،رائعقرنفليلونذاتوأزهارها

ظهورقبلالربيعأوائلالازهاروتتفتح.عرضاسم8.3

يزرعاللوزشجرفإن،السببولهذا.طويلبوقتالأوراق

الصقيعفيهايتكونالتيالمناطقفيفقطتجاريبشكل

اشبيع.فىمب!صا

العربيةالبلادفيالبريالنباتانظر:.الأرصلور

(.الأرضرلرا!

جوزةكلتسمو.الطعملذلدةشدقةوهياللور،شحرةثمرةاللوزة

.الدراقنواةتشمهقشرةداح!!
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أحشمالياالساح!!علىسويسرا،غربيفيمدينة!را!

ويبلغ،نسمة.400125سكانهاعدد.جنيفلبحيرة

أ!زاد.نسمة710258الحضريةالمنطقةس!!انعدد

فيأ!ناعيواأضجارياالمركزهير،للسياحةرئيسيمركز

فود.ولايةعاصمةتعدكمامنطقتها،

الانحدار.شديدةطرقذاتحبليةمدينةأ!زان

تشمل.ضخمةجسورأ!ضاباهذهبعضبينوتربط

ب!!منر.الوسطىأ!صورام!قلعة:لوزادمعالما

الوادوتصنإتأخجارةوا،اشيتىالتصويرالعديدةصناعاتها

أقامقد5.اشاديووأحخزة،أطعدنيةاوالمنتجات،الكيميائية

بلوزارألانايعرثمو!علىمستعمرةالرومانالجنود

بيرنمديةقامتأمد36عاموشي..مق05عامنحو

شودأتناقدرفود.وبقيةأ!زانبفتىالسويعسرية

عامشفيعشر.أضاصتاالقرناواخرفياممتقلالها

الذي،أصسويسريةاأحصانتولاتااتحادإلىانضصتأم308

نفيدرالي.ال!صالاتحاديدعىكان

البوسفوربمبمكمال،أتاتوركانظر:.معاهدة،لوران

(.الأودىالعالمية)الحر!اليونان،الدردنيل

أنسجةم!مكونةالحلقفيعديدةثتلىمنواحدةالفورة

ورديينزوج!تعلى-عادة-امملمةاهذهوتطلهت.متحصصة

الجانبفيمنهماواحدةك!!تقع،الشكللوزيداكن!ت

الحنكية.أوالحلقيةاللوزوتسمى.للحلقالخلفي

اللوز:الأولالنوعيسمىاللوز.صآخراننوعادوهناك

أجلعوميةااللوروتعرف،اللسانيةالآخراضوعواالبلعومية

القناةمنبالقربالحلقأقصىفيتوجدو،أخدانياتلا

وتشكلاللسانأقصىفىشتوجدأصلساليةازأطواأما.الأنكليةا

الحلق.بأقصىتحيطحلقةزا!وامرأضا،ثةاابالأنواححدد

بوظيفةقاطعبش!وليجزمأنيستص!اثاأحداادالحق"

اللوزأهميةانيرونأصب11علماءصعدداأنإلاز،أطواححده

منوالهضميالتنفسيأطحهازينحمايتهافيت!سمن

بالنسيجيعرفنسيجينوعمنأطوزاوتت!صن.ىأحدرا

حعيص.لححرةالشماليأحتعا!ئاطولعرتشر!تلاا!علىالمديةتقومسويسرا.!يشهيرسياحىمركزلوزان
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اللورأنالطبعلماءويعتقد.الحلقبأقصىتحيطحلقةتشكلاللوز

.اسعدوىام!أ!ضمىواالتنفسىالحهازينحمايةعلىتساعد

تعرفالتيالبيضاءالدمكرياتيفرزنسيجوهواللمفاوي

هذهوتفرز.العدوىمقاومةومهمتها،اللمفاويةبالكريات

البكتيرياعلىتقضيمفمادةأجسامااللمفاويةالكريات

الحلقيةال!وزوتحتوي.الأذىعديمةتجعلهاأووالفيروسات

الغديةالتجاويفتسمىالتيالعميقةالحفرمنعددعلى

وتحتوي.أطعاماوفضلاتالبكتيريافيهاوتتجمعالصغيرة

البلعوميةاللوزةأماصغير.غديتجويفعلىسمانيةلوزةكل

أضيأالمشكلاتأكثرومن.الغديةالتجاويفمنتمامافخالية

مما-أحيانا-والبلعوميةالحنكيةاللوزالتهابالإنسانتواجه

حجمويتضاءلأ!ا.لاستئصاجراحيةعمليةإجراءيقتضي

.ال!طفالنمومعاللوز

الغداني.،اللوزتينالتهاب:أيضاانظر

سكانهاعدد.الفلبينجزروأهمأكبر!رولى

نصفمنأكثرسكانهاوعدد.نسمة32و016)161

مجموعةمنواحدةولوزون.الفلبينلسكانالكلىالعدد

الجنوبية.الجزر

ثلثمنأكثروهى،2كمأ40و688مساحتهاتبلغ

لضخامةونظرا.الأرخبيلجزرلمجموعةالكليةالمساحة

إدارية.مناطقستإلىقسمتحجمها

والذهب،والأرز،،التبغبإنتاجالشماليةالمنطقةتشتهر

نهرواديمنطقةتقعمنهاالشرقوإلى.والنحاسوالفضة

إحدىوتعدبانا.فيالباهرةالأرزبحقولتمتازالتيكاجايان

،الجنوبفيالوسطىلوزونمنطقةتقع.العالمعجائب

منطقةأما.الفلبينفىالأرزلإنتاجالرئيسيالمركزوهي

سابقا،مانيلامتروعليهايطلقكانالتيالوطنيةالعاصمة

المركزهيالمنطقةوهذه.الوسطىلوزونجنوبىفتقع

وأكثر،للدولةالرئيسيوالاجتماعىواسمياسي،الاقتصادي

ومدنمانيلاالعاصمةلوقوعنوا،سكانيةكثافةالمناطق

منطقةتقعالجنوبأقصىفيحدودها.علىعديدةأخرى

وجوزوالسكر،،والذرةالأرز،بمتنتجالتيالجنوبيةتاجالوج

والمواشي.والبرتقال،والمعادن،والأخشاب،والبنالهند،

التي،بيكولمنطقةتقعلوزونمنالشرقيالجنوبوفي

واديوتشملوسهلية،بركانيةبينالطيعةفيهاتتباين

التيالمحليةاللهجةالسكانأغلبيتحدث.المنخفضبيكول

الاستوائىتيفونإعصارالمنطقةويجتاح.بيكولتسمى

.الهادئالمحيطمنيهبالذي

-2291هـ،أ993-1431)سليحل،اللوزي

طرابلسفيولد.لبنانىصحفىاللوزيسليمأم(.789

ومقالاتوتحقيقاتقصصاالكتابةمزاولةفيمبكراوبدأ

ثم،اخرىلبنانيةوصحفالجمهورفيحرر.صحفية

نأغير.الجامعيةدراستهليكملالقاهرةإلىسافر

مجلةفييحررفأخذ،هناكا!ستهوتهالصسحافة

مأ459منتحريرهاسكرتيرغداأنإلىاليوسفروز

المروية.الأرزمسطحات

،لوزونشمالي،بماويفى

عحائ!إحدىتعتبر

إصلاحهاتملقدالدنيا.

منأكثرمندورراعتها

.عامألفي
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مقالاكتالتهإثرمصرمنطردولحنه.م0591إلى

وشع!!أجسادإلىعاد.انذاكالحكومةعنهترضأصم!عيامميا

إلىم16د.صتالصيادمجلةتحرير!سكرتيرمنصب

أجكونم5391عامالهلالدارانتدبتهثم.م5391

ومدير،الأوسطاالشرقفيالمتجولأ!عحفيامندوبها

ليروت.فيمكتبها

ادثالحصمجلةامتيارأم!56عامفياشترى

صحفياتقوىفأخذتسيامحية،أ!مبوعيةوأصدرها

بقير،ال!ربيةالمجلاتطليعةفيباتتحتىوإعلاميا،

ديروتمصار!أهـعلىأسهاغتياحتىتخريرهايرأساللوزي
.أم789عام

ساحلىعدىتقعانحدوسدوسمدسنة.أئجلوسلوس

المتحدةأ!لامحاتباأجفورنياكابيجنوفي،الهادئالمحيط

!مانشرفيجنو!563بعدعلىالأمري!صيةا

منتعدوكحيدييجو.سانغربيآ902و،فرانسيسكل

أيفهماهيو2،ررا4021مساحتهاتبلغحيثالمدنأكبر

حيثأطتحدد،االولاياتشيس!صاليةكثافةالمدن!برأثانية

عامتعدادحمسبنسمة8934853؟سكانهاعدديباث

الإداريةا!عاصمةاححيأثجلوسلوسومدينة،أم682

ت!صن5،أحرىمدينة8"انتيانجلوسلوسلمحاشظة

2،ص!ا601د3مساحتهاكبيرةحضريةممطقةجميعها

تاليةتعذكدا!رحي.سسمة1648638سكانهاوعدد

لعدي!جةالأ!االمتحدةأ!لاياتافيحضريةمنمقةأأكبر

بامعادينا،،قلينديل،بيربانكضواحيهاأشهرومن.نيويورك

هلر.وبيفرليهواجوود،

أمريكامنأخرىأجزاءمنأجهاإالس!!انمعظماهاجر

وأأشضل،عم!فرصعنللبحث،أحرىأقطارمنأو

يساعد،السنةطوالمعتدلالمدينةومناح.!عياممي!تلاجئ!ت

الحرارةتبابرجةينايرففيوالا!حتقرار،الترفيهعلى

أمطارهامتوسطويص!!م،23تبلغيوأجووفي،م13

واللاتينيينالسودمنالسكاننصفا.038السنوية

وإنجليز،،ألمان:أوروبيأص!!منتحيتهماو،الآمحيول!!و

.سرو،رأجويصاأوإ،نيوأيرأضد"

من%04اللاتينيةأمريكامنأكمادمةاالأ!موأ!اذوش

كوبامنوبعضهمألم!صسيكام!غالبيشهما،اطدمحنةرر!ان

يجدونلاوهم.الوسطىأقصاهـأمري!صابتميةروبورتوري!ض

التعليموقلة،أ!نصريةاالتفرقةسحببحيدةعملفرص!

السودأما.الإنجليزيةباللغةالتحدثعلىأغدرةاوعدم

مثلماالمشاكلمنويعانون،أحس!صانامن%41فيمثلون

تتوفربينمانفسها،اللاتينيالأص!اذاتالجماعاتتعاني

من%أ.يمثلونالذينللا!عيويينالأفضمااأعم!افرص

والصيخيينواليابانيين،الفلبينيينمنومعظمهم،أصس!!انا

.ي!ترأحصار
لاقتصادا

ومالىوتجاريصناعي!زمرب!أص!اتجلوأ!س!شعتبر

الحرببعداقتصادهانماشقد.ألمتحدةاالولاياتكربيشي

.الأطرافاالمتراميةالمديمةحولسياراتهمالسمرعلىحصيرااعتماداأ!لوس!3لوس!صاديخحتمدو.اخسريعة،لطرثمحاطأنجلوسلوسمدينةقلب

المتحدذ.ا!الأياتاعربيفيالتحارةرالاقمصادواالإعمالالرئيسىالمركرأتجلوسلو!



أجملمنوتعدهولجوود،فيسعميةأمسصقةوهيهوليوودتلال

هوليوودسلالمنحدراتاعلىإلىالمنازلتمتد.أنجلوسلوسمقاطعات

مونيكا.سانتاحبالوفوق

لتر!صنتيجةالعملفرصازدادتحيثالثانيةالعالمية

بها.والتجاريةالماليةوالمؤسساتالصناعاتمنالعديد

بينفمن.والطائراتالفضاءمركباتصناعاتهاوأشهر

الفضاء،مجالفيمصنع2و...يعملمصنع000187

والعلماء.والفنيينالمهندسينمنالعديدوجوديستدعيمما

الأفلاملإنتاجمركزأكبرهيأيضاأنجلوسولوس

اسمينماشركاتأكبرتوجدحيثهوليوود،فيالسينمائية

صناعة:الأخرىالصناعاتمنوبهاالتلفاز.ومحطات

،والأثاث،الاليةوالحاسبات،والملابس،السيارات

،والزجاج،ال!ئهربائيةوالآلات،الكيميائيةوالمواد،والمطاط

للتسجيلشركةء.بالمدينةوتوجد.والصلبوالحديد

النفصأاكتشافالصمناعيةالنهضةهذهدعموقد.الموسيقى

أكبرالانبهاتوجدحيثالميلاديالتامععشرالقرنمنذ

طوليايبلغالتيالطرقشعبكةأنكما.النفطمصافي

الاقتصاديالنشاطازديادفيكثيراأسهمتكماأ!.ه.

بالمدينة.

591أنجلوسلوس

المعلمهذا.المدينةقلبفيعالياينتصبأنجلوسلوسبلديةمبنى

معال!اتحتم!ظ!التيالاخرىالحكوميةالبايمنمجموعةمنواحد

المدينة.وسط!يلارزة

علىأمريكىميناءأكبرأنجلوسلوسميناءويعد

أستراليامعلالتجارةيعملحيث،الهادئالمحيطساح!!

وجنوبالجنوبيةأمريكاوموانئ،والم!صسيكوكندا،

مميا.آضرقي

مناخبسببالسياحملاي!تسنوياأنجلوسوسيزور

مسرحمث!!المفتوحةوالمسارحالطبيعةوجمال،المدينة

بيربانكوفيمقعد.02و...يضعمالذيباولهوليوود

والتلفاز.السينمامعاملوأشهرلاندديزنيحديقةتوجد

لذلكونتيجةهلز.وبيفرليهوليوود،الضواحيأشهرومن

أعتابواوالموسيقيينأغنابنواالممثلينأشهربالمدينةيوجد

.لشعراءوا

الفقرالمدينةمشاكلأهم.الاجتماعيةالمشكلات

نأإلا،مرتفعالمعيشةمستوىأنفرغم.العنصريةوالتفرقة

أمريكامنقادمةأصولمنوالمنحدرينالسودمنالأقليات

فمعظمهم.الثروةبهذهالتمتعفييشاركونلااللاتينية

كانتولذلك،المدينةمنالفقيرةالمناطقيسكن
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والترولحيةالتجاريةالمجمعاتصامتدادأنجلوسلوس

*---ورحمص



791أنجلوسلوس

لوسفىالمهمةالجماعاتمنالعديدهناك:بر.3كا"كا-73*-ء-/!("/لأ!ء!لم

فحمةمنازلبهاتوجدكماوحولها،أنجلوسقي؟!ش*!لح7كا،كاكا3لأ

التحاريةالمحلاتأيضاو!اوالتلفاز.الأفلامسممتلكهارو!!ع!صشء/8كالأ!ىكالا/7لادكا؟:3لأج1-،!كا"؟

ممملو..ير،31!3"ى-؟3س!!4يربربم

كا3!ءعى،ثيمكال!سكاء!*!*/!كا؟"و

هلز.ليفرليفيوالواقعةدرايفلروديوالخاصةالجميلة3!ع-!حكا!ى!3/3*!ءئ-؟!آ3"!،لأكا!3-!-!رة

+كاؤىورع/كاا؟صىء*!رزوءخ!ءل!!ء

واستود!هات-ديزنىوالتمزل-ليرلالكايضاوهناك!!د!س؟/!:كا!صلا!!س!2كا!لاص!4-!بر-!س؟"بريم

ئج!ء3ضلا3جصء3+؟لاع/لإ*؟تن؟بي؟يرقيع

.ذ.4،1ددسكالأ!،ء!؟ىءلأء!*ءس**!كا!لا

رر.برررلركايركيش"حص"!!خيخ!*!!-/تن-تن

!بم!-لأكأ3رر"روسكاحعس!ءفييرلأ4ع؟*قي،*ء!هء

!طقةاءا!ؤهـ11-ام!!م!.-ء1/5!أ!!*-ا*!""!ح!مص

يتوا-2!-أجيتتيبولجيهمتحف

البليؤنيريملكهاالتيالحميلةالصورم!مجموعة

1(،769-)1812حيتيبولجيهالأمريكي

قلىيمة.مانيةررليلاشكلعلىالمبىلنيوقد

جذابعامميدانهي)أسفل(التاريخيةالبلازا

."التاريحيانجلوسلوسدوالبويبلومتنزدلي

منقدمواالذي!الأوائلالروادالمهاجرونوكان

عام!يهاكأنجلوسلوسأسسواقدالمكسيك

التاريحية.المكسيكقرىيشبهوالبويبلو.7811

المهاجرل!أوائلوصلىام184

السنة.ديالمسطقةتلكإلىالأمريكيين

إلىأنجلوسلوسضمتام085

أمر!صة.كمدينةالمتحدةالولايات

فيسانتاحديدسكةأصحتام885

والوسطأنجلوسلوسبينتصل

إلىيهاحرونالناسوأخذ،العربي

العردي.والوسطالثرقمنهاك

مشروعمنقسمأولاكتملأم419

وأحذتبيدرو.سانفيالمائيالممر

ميناءلتصبحالتطورفىالمدينة

رئيسيا.

فىكانواالذينالسودثارام659

الوسوالمسطقةمنواطصمم!ة

منالمنحدرولىوثار.للمديسةالجنوبية

فياللاسميةأمريكامن!ادمةأصول

اليمين()إلىديزنيلاند

وأشهرأهمم!روضةلمكا

العالم،فيالترويعرياض،

ومشاهدعروضاوتحوي

مختلمةكتيرةترويحيةو،لا

لو!دالفلأكاء
منس.ر

المنتجوكانأنجلودر.

ديزنيوالتالسينمائي

قد(1011-6691)!،

الكرتودأنلاملابتكارقامرر*

تظوالتيوالشخصياتة

بمماوسميكيمثلفيهاررعلأ

بدأقد،دكودولالد6

.5591عامفيالروضة!ءصنم؟كالأو-

فىالتسليةأنواعومعظم*-!،ير

علىقائمةالروضةهذه

.
ديزى.شخصيات

مأ7!0عامأنجلوسلوسيترقي

.ام719و

فيرلزالأدىأم719

وفاةإلىالمدينةشمالي

شحصا.56

الألعا!أقيمتام849

فيالصيفيةالأوليمبية

.أنجلوسلوس



روبنسونهنري،لوس891

001صأتييرحتححوأجو:د.س!ا!صهـ-صايقعيالفلاحينسوق

إرياصةاما،ص!الىأ!صسةا!رمر!حوعة!ماح،صشكومتحر

ياهاكأال!محوعة

أنجلوس!.ا!!م!!ادتلتصأحشر!يهيعيت!فرناندوسانوادي

سعصهاو!يحلفيةحدا"شداتمنمردةأدوارليحعيحق!عظمهما

للمساحة.حمامات

نتيجةأم079وعامأم،659عامالعنصريةالاضطرابات

الوضع.لهذاحتمية

الأسرحانتفلقد،الإسكانأيضاالمدينةمشاكلىمن

أدىالبناءتكلفةارتفاعل!ضو،المنفردةالمنازل!.-.

لوسوتعاني.الشققوس!ضىالضخمةأحماراتاأ،نتشار

بهايوجدحيث،السياراتازدحاممنأيضاأنجلوس

وتلوثالبطالةمنتعانىحسما،سيارةملالينخمسةحوالي

والزل!زل.أ!واءا

تاريخيةنبذة

الشوشونقبيلةمنجماعةبالمنطقةاستقرمنأول

ماقربأنجلوسلوسنهرضفافعلىأقامواوقد،أحنديةا

عامالمنطقةالأممبانامشعمرقدر.اهديمةسصأبوالأداي!

كمنطقةأم781عاممنذأبحلوسأ!صمدينةلدأت

أسبانياعنالمكسيكامشقلاأ!عمدالأبقار.اورعيللزراعة

وبقيةأنجلوسلوسلاحتلالقامتأم821عام

فبعدكثيرا،الاحتلالذلكيدملماول!شأجفورنيا.حصا

أصبحت،المتحدةأ!لاياتواألمكسيكاب!تاهـب

مديخةأنجلوسلوسوأصبحتللأحيرةتابعةأجفورنياحا

كاليفورنياأصبحتأشهرخمسةولعد،ام085عام

لاية.و

بعدخاصة،أخاليةاسنةأحشرينافيالمدينةتقدمت

عامبعدوا!حاالتطوروبدأ،الحديديةأصس!سكاخصأإلشاء

وانتشار،النفطواكتشاف،للسياحةنتيحةا،أ،23.

أ!شاعةا

أم(.679-أ)898روبنسونهنريلوس،

الإخباريةمجلتهأضافت.مرموقومحررأمريكيضظ

وأدخلت،الأمريكيةللغةجديدةكلماتتايمالأسبوعية

المجلةمؤسم!كذلكوهو.الكتابةفيالتوريةأسلوب

.نكثيررقلدهاالتيلايفالمصورة

عامتايممجلةهادنبريتونوصديقهأ!سأس!وقد

وهيدؤرشنمجلةتأمسيسبدأأم039وعام.أم239

خطوالإذاعيبرنامجهبدأ.الأعمالابرحالخاصةدورية

الاسمتحملمسلسلةحلقاتثمأم،319عامالزمن

عامالبرنامجينفيالعملعنتوق!.أم359عامنفسه

عامالمعماريالمنتدىمجلةلوساشترى.أم539

عامالحيطةالأسبوعيةالمجلةنشرفيوبدأأم،329

دوريةإصداربدأأم529عامحلولومع.أم369

مجلةملكيةعنوتنازلعاد.وهاوسهومهيجديدة

وهاوس.هوممجلةنشرحقوتوباع،المعماريالمنتدى



991نستر!،نسولو

ثم.ام729عامالصدورعنلايفمجلةتوقفتكذلك

.أم789عامضعهريةدوريةجديدمنإصدارهاعاودت

الريافميةالألعابشرحالرياضيةلمجلتهإصدارأولكان

.ام459عام

تخرج(.الآن)بنجلايبالصيندنجزهاوفيلوسولد

شهرةلوسبوثك!يرزوجتهحققتوقد.ييلجامعةفي

المسرحية.بكتاباتهاكبيرة

سهلعلىتقعمدنها.وأكبرزامبيا،عاصمةلوساول

منقريبةوهيزامبيا.وسطجنوبفيمرتفعكبير

عدد.رئيسيينطريقينملتقىومنالحديديالخطمنتصف

نسمة.818!49لممكانها

مبنىبينها،الضخمةالمبانيمنالعديدبلوساكايوجد

التجاريةالمبانيمعظمتمتدزامبيا.وجامعةالبرلمان

لوساكاوتعد.مظللةعريضةطرقطولعلىوالحكومية

أحياءتجاورالراقيةالطبقةفأحياء،التناقضاتمدينة

الخلابة.الطيعيةالحدائقمنكبيرعددوبالمدينةالفقراء.

الشرقية،المفتوحةبحوانيتهاالرئيسيةالتجاريةالمنطقةتشتهر

اليدوية.المشغولاتتبيعالتيالطابع

للمنتجاترئيسئاوسوقاتجاريامركزالوساكاتعدكما

والصناعات.زامبيامنالريفيةالمناطقفيتن!والتيالزراعية

والأحذيةوالأثاثالإمعمنتصناعة:هىبهاالرئيسية

منالكثيرويعملوالتبغالمحفوظةوالآطعمةوالمنسوجات

حكومية.وظائففيالمدينةأهل

عامنحولوساكاالأوروبيوناالمستعمرونأسر

أولتسمىوكانتصغيرا.تجاريامركزالتكونأم09ء

للدولة.الرئيسىالتجاريوالمركززامبيا،عاصمةلوساكا،

فيالبريطانيالحكمتحتالمدينةكانت.لوساكاسالأمر

بريطانيااتخذت،أم359عامفي.العشرينالقرنأوائل

الشمالية.روديسيالمستعمرتهاعاصمةلوساكامن

المستقلة.زامبيادولةأم649فيا!سشعمرةأصبحت

زامبيا.:أيضاانظر

فىالبحرعلىيطلومنتجعصيد!اء!ستو!ت

يقعوهوبإنجلترا،الشمالبحرساحلعلىسفولكمنطقة

منجزءالومعتوفتوتعد،يرموثجنوبيكمأ6بعدعلى

بحريسمكوصيدناعمةرمالوبها،المحليةويفنىمنطقة

علىشرقيةنقطةأبعدهيلوستوفتفينيسبلدة.ونهري

منطقةالميناءمنالقديمالجزءويضم،الإنجليزيةالحدود

بالكاتبصلةكذلكوللبلدةسكورز.باسمتعرفجذابة

برتي.بنيامينالملحنبهاولدكمالورو،جورج

ويفنى.:أيضاان!

وسطفيتاريخيةومدينة،سياحيمركزلوسرن

لوسرنوتقع.لوزرنهوللمدينةالألمانيالاسم.سويسرا

نهرضفافوعلىلوسرنبحيرةمنالغربيالشاطئعلى

المنطقةسكانعدد،نسمة62،06ءسكانها.عددرواس

نسمة.598.158العمرانية

المدينةموقعيجذب.لوسرنولايةعاصمة،لوسرن

الزوارالاف،شاهقةجبالوبجانبالبحيرةطولعلى

!ل،الأخصىالجذبعواملمنالعديدأيضاوبها.سنويا

المومميقيوالاحتفال،الوسطىترحللعصورالتيمنازلها

ومتاحف،السويسريالنقلوسائلومتحف،السنوي

نصب،المدينةزواريشاهدهاالتيالمعالممن.أخرى

مهامتأديةأثناءقتلواالذينالجنودلتكريمأقيمتذكاري

الفرنسية.الثورةأثناءفيفرنساملكخدمةفيعملهم

وفي.الميلاديالثامنالقرنأوائلفيلوسرنتأسست

.السويسريالاتحادإلىتنضممدينةأولكانتم3321

سويسرا.انظر:سويسرا.توحيدفيهامةخطوةذلكويعد

سويسرا،وسطتقعلوسرنبحيرة.دحيرة،لوسن

السويسريالمواطنمغامراتبعضالبحيرةهذهشهدت

باللغةالبحيرةا!عم.وليمتيل،انظر:تيل.وليمالأ!عطوري

الأربعةالغابةكانتوناتبحيرةأوويرفالدستاتر،:الألمانية

التيوانترفلدنواوريوشويزلوسرنولاياتمنكلوهي

وهى2أكم41مساحةوتغطي.بالبحيرةجميعهاتحيط

كم.3وعرضهاكم93طولهايبلغتقريبا.الصليبتشبه

رسام.م(19391)873إرنست،لوسون

الانطباعيينبالرسامينكثيراأسلوبهتأثر.أمري!ص



ندجيل،نسولو002

:حمي1ء3ا،3عاءرسمالوسونلإرنتالعالىالجسرلوحة

الأمري!!.اا!اقعياأعادادلداعرالالطحاعيةتو!شتأثير

خلافاأنهإلاوير.وألدينتواتشمانجونالأمريكيين

الانطباعيالأسلوبايستخدملوسونكانالفنانينلهؤلاء

المدينةمشاهدصورفقدبموأحا!ميسهمشاعرهعنالتعبيرفي

إحسال!سام!وقد.بسيطهةمتحهمةأشكالخلالمن

تجسيدفيمشاعرهعرالتعبيرفيبالا!عتقلاأجةلوسون

انضماأغر.اعنهريروبرتلتصورالأسامميةالخصائص

علىكانأسذيناالواقعي!تالرسام!تمنمجموعةإلىلوسون

فيمارالثمايةعليههميطلة!وكان،هنريروبرترأ!عهم

أشكان.مدرسةبعد

منا،ا809فيأعهاأعمالعرض!المجموعةهدهقامت

،أسكانانظر:.المجموعةعنالمعلوماتمنالمزيدأجل

فرانسيس!.سانفيلوسونولد.مدرسة

محافظمياسي(.-أم)329نيجيل،لوسون

.أم989عاموحتى8391عاممنذبريطانيماليةووزير

عاممنذالحزانةبوزارةالماليالسكرتيرذأ!كقبلوكان

الدولةوزيركانكماأم،819عاموحتى9791

لوسونتلقى.أم83!عاموخا8191عاممنللطاقة

وبعد!سفورد.أوجامعةوستمنسترمدرسةفيتعليمه

أطشؤونصحفياأصبص!،الملكيةالبحريةسلاحفيخدمته

سبكتيترصحيفةتحريرفيلوسونوعملومذيعا.المالية

6391عاميوشي.أم079عاموحتى6691عاممنذ

ألسالسيرالوزراءلرئيسخاصامعاوناعملأم649و

بالبي،عنانبرلمانفيعضواأصئلوسون.هيومدوجلاس

باسمناطقاوكانأم،749عامفيليسترشايربمقاطعة

7791عاممندالاقتصاديةبالشؤونيتعلوتفيما،المعارضة

نبيللقبمنحأم299عاموفي.ام979عاموحش

.الحياةمدى

مكتشف.(م0581-4771)وليم،لوسون

ما813عاممايوفيبأمشرالياالزرقاءالجبالعبر،أسترالى

وأ!د.ونتوورثتشارلزووليمابلاكسلاندريجريجومع

فيملازمابوصفهسيدنيإلىوساشر،لمدنفيأ!سعود

عاموفي.أم008عامويلزنيوساوثفيلهتمعالبحرية

مستوطنةعنمسؤولآكانم9018عاموحتى8018

وقدبأ!شراليا.نيوكاسلفي

لمستوطنةقائداكان

9181عاممنذلاثيرمعت

فيووص!!أم823حتىر

حتىشسمالآاست!صتحافاته

1843عامومنذ.مذحي

!ادم4881حتى"

فينشطاعضواأ!سون

لودمون.وليمنيوفيالتشريعيالمجلص

ويلز.ساوث

منبالقربغرقتبريطانيةركابسفينةلؤسيتائيا

اليومفي2.بو-الألمانيةالغواصةدمرتهاأنبعدأيرلندا

وقد.الأولىاالعالميةالحربأثماءم،5191مايومنالسابع

إغرأقهاالكثيرونعدوقدشعخصا.8911غرقهاإثرمات

السفنمهاجمةألمانياأوقفتذأسكإثرعلىحشيا.وعملا

عا!ت.منتقرباغترةكاباشوسف!رالمحايدة

حربياهدفاكانتالسفينةأنالأهانيةاالح!صمةادعت

موادمتنهاعلىوتحملمسلحةكانتلأنهانظرامشروعا،

وقد.الحقيقةلتحريرسمياتحقيقابريطهانياوأحرت.حربية

كانتولكنهامسلحةتكنلمالسفينةأنالتحقيقأثبت

لبريطانياالمتحدةالولاياتتأليدوازداد.حربيةذخيرةتحم!!

غمارالمتحدةالولاياتخاضتوح!ت.الحادثذلكبعد

لوسيتانياتدكرواعبارةاتخذت،مأ!71عامالحرب

عاما.شعارا

المساحي.التصوير:انظر.أيم،لوسيدات

لياوجزيرةشبهحافةمنأغربباتقعمدينة!شون

لودا.بلديةمنجزءاالمدينةتعد.الصينشماشدونغ

تنقسمآرثر.بورتالسالقفيتدعىلوشونوكالت

الحديثةوالمدينة،القديمةالصينيةالمدينة:قسمينإلىلوشمون

.أم898فيالمدينةعلىاستولواح!تالرومىبناهاالتى

حينآرثربورتاسمالمدينةعلىالبريطانيونأطلهت

ثم.أم857عامالصينلمحاربةقاعدةاسعتخدموها

أخذتوقد.صينيةبحريةقاعدةبعدفيماالمدينةأصبحت

لأ

6

كي!

!!!يم!



102السلامعليهلوط

انتصرتأنبعدأم509عامالروسمنالمدينةهذهاليابان

الثانيةالعالميةالحربنهايةوبعد.اليابانيةالروسيةالحربفي

)سابقا(السوفييتيوالاتحادالصيناتفقتام،459عام

،ام9ههوفى.مشتركةبحريةقاعدةالميناءهذااعتبارعلى

الصينية.السلطةإلىالمدينةالسوفييتيألاتحادأعاد

تارخبنهارانبنلوطاللهنبيهوالسلامصكليهلوط

،السلامعليهماالخليلإبرأهيمأخىابنولوط-أزروهو-

.إخوةوناحوروهارانفإبراهيم

المؤرخينأقوالاختلفتوقد،سدومبمدينةلوطنزل

لوطقوممدائنأنالأثيرابنوذكرموقعها.فيالمسلمين

ودوما،(عمورة)أووعمرةوصبعة،سدوم:خمس

أكبرها.وسدوم.وصعوة

عليهما-الأنبياءأبي-إبراهيمعمهبدعوةلوطآمن

إلىمهاجرإنيوقاللوطلهفآمن:)تعالىقالكما،السلام

منمعهوهاجر26.:العنكموت!الحكيمالعزيزهوإنهربي

إبراهيمفنزل،أسفارهجميعفيوتبعه)العرأق(بابلأرض

أهلإلىتعالىاللهبعثهثم،الأردنلوطاوأنزل،فلسطين

الفسادعنبنهيهمأهلهادعوةوأبتدأوماجاورها،سدوم

معنبيكليفعلكما،بينهمشائغاكانالذيوالضلال

قومه.

الكريم،القرآنفيمراتعدةقومهمعلوطقصةذكرت

كانتالتيالمقيتةالفاحشةعنقومهنهىأنهالقصةومحور

ويقطعون،الإناثدونالذكوريأتونفهم،بينهمسائدة

قصةذكرتكماوالتجار(.)المرتحلونالسابلةعلىالطريق

وهناك.أدلهلأ!رتنفيذالوطلزيارةجاءواالذينالملائكة

مضت"ثم:وهيقتادةروايةإحداهما،للحادثةروايتان

فيلوطالقواإليهاأنتهوافلمابمسدومنحوتعالىاللهرسل

:اليمانبنحذيقةعنراوياقتادةقالفيها"يعمللهأرض

عليهميشهدحتىلاتهلكوهمللملائكةقالتعالىالله"إن

فانطلق؟الليلةمتضيفوكإنافقالوا:فأتوه،شمهاداتأرلغلوط

أمربلغكمأوما:وقال،لهمالتفتساعةمشىفلمابهم،

قريةلشرإنهاباللهأشهد:قالأمرها؟وماقالوا:؟القريةهذه

منهم،أخبثأناساالأرضوجهعلىأعلموما،الأرضفي

أنهلوطوعلم،منزلهمعهفدخلوا،مراتأرلغ:ذلكقال

قومه،منعليهموخاف،أضيافهعنالمدافعةإلىسيحتاج

وضاقبهمسيءلوطارسلناجاءتولما):تعالىقولهفذلك

أحدبهمومايعلم77.هود:!عصيبيومهذاوقالذرعابهم

بذلكقومهافأخبرت،امرأتهفخرجتلوط،بيتأهلإلا

قط.حسنامثلهممارأيترجالألوطبيتفيإن:وقالت

ياقوم:لوطلهمقالأتوهفلما،إليهيهرعونقومهفجاءه

رجلبينكميوجدألا،أضيافيأمامولاتفضحونأللهخافوا

يهرعونقومهوجاءه):تعالىقال،والسلوكالرأيرشيد

هنبناتيهؤلاءلاقومقالالسيئاتيعملونكانواقبلومنإليه

رجلمنكمأليسضيفيفيولاتخزوناللهفالقوالكمأطهر

لتعلموإنكحقمنبناتكفيمالناعلمتلقدقالوارشيد*

.78،17:هودمانريد*!

بناتهالسلامعليهلوطعرضفيالمفسروناختلفوقد

نأإلاأرادماالسلامعليهأنهاتفقوالكنهم،قومهعلى

كثير:ابنقاللكم!.أطهر)هن:اللهسنةعلىشزوجوهن

وقيل:الوالد.بمنزلةلأمتهالنبيفإن،نسائهمإلىأرشمدهم

أرادفقدالأمر،ماكانوأئا.للزواجعليهمابنتيهعرضبل

)وهمالملائكةرأتفلما.الكرمغايةوذلك،ضيفهوقاية

الكربمنلوطمالقيوإسرأفيل(وميكائيلجبريل

لنربكرسلإنايالوط)قالوا:بسببهموالتعبوالنصب

السلامعليهجبريلأنوذكروا8.أهود:!إليكيصلوا

جناحهبطرفخفقةوجوههمفضرب،عليهمخرج

لهايبقولمبالكليةغارتإنهاقيلحتى،أعينهمفطمعست

،الحيطانمعيتحسسونفرجعواأثر،ولاولاعينمحل

لناكانالغدكانإذاويقولونالرحمنرلممولويتوعدون

فطمسناضيفهعنراودوهولقد:)تعالىاللهوقال!شأنوله

عذاببكرةصبحهمولقدونذر*ابيعث!فذوقواأعينهم

،لوطإلىالملائكةتقدمتولذلك37.38،القمر:مستقر!

الليل،آخرمنوأهلههويسريبأنإياهامرين،السلامعليه

صوتسماععنديعني8.أهود:أحد!منكمولايلتفت)

كالساقةاخرهمفييسيرأنوأمروه،بقومهحلإذاالعذاب

الملعونين،العتاةالبغاةهؤلاءبهلاكمبشرينلهوقالوا.لهم

أثيم:غدأرلكلسلفااللهجعلهمالذينوالأشباهالنواء

فلما81،هود:!بقريبالصبحأليسالصبحموعدهمإن)

فكانتالشمسوطلعت(وابنتاهالوطبلادهممنخلصوا

ابئسو!نمالايرد،اللهأمرمنجاءهمشروقها،عند

أمرناجاءفلما):تعالىاللهقاليصد.أنمالايمكنالشديد

سجيلمنحجارةعليهاوأمطرناسافلهاعاليهاجعلنا

هود:ببعيد!الظالمينمنوماهيربكعندمسومةمنضودكر

قرارهنمنجناحهبوفجبريلاقتلعهنوقالوأ:82.83،

،الأممنفيهنبمن-لممئمدنوقيلمدنخمسوكن-

نسمة،آلافأربعةوقيل،نسمةأربعمائةكانواإنهمفقالوا

الأراضيمنالمدنومايتئتلك،الحيوأناتمنومامعهم

عليهموأمطرسافلها،عاليهافجعل،عليهمقلبهاوالأماكن

كلعلىمكتوبمعلمةأيمسومةسجيلمنحجارة

فيدمغه.عليهيهبطالذيصاحبهاسمحجر

أتأ!نلقومهقالإذولوطا):وتعالىتباركأدلهويقول

لتأتونإنكم*العالمينمنأحدمنبهاماسبقكمالفاحشة

وماكان*مسرفونقومأنتمبلالنساءدونمنشهوةالرجال



لتماتللوغارا202

أناسإنهمقريتكممنأخرجوهمقالواأنإلاقومهجواب

برالغابرينمنكانتامرأتهإلاوأهلهفأنجيناه:!ينطهرون

المجرمين!عاقبةكانكيففانظرمطرا،عليهموأمطرنا

قومها،معمكثتلوطامرأةإنويقال08.84-:الأعراث

سمعتلماولكنهاوبنتيها،زوجهامعخرجتإنهاويقال

أمرأغتخارقومهاإلىالتفتت،أجلدةاوسقوطالصيحة

حجرعليهافسقط،واقوماه:وقالتوحدشا،قديماربها

عينا!!انتودينهما،علىحصانتإذبقومهابموألحقهافدمغها

تعالى:ا!قاصما.أضين!انامنأ!صأعنديكونمنعلىأ!م

كانلا،لوطوامرأةنوحامرأةكفرواللذلنمثلااللهضرب)

عنهمايغنيالمحلمفخانتاهما،صالحلنعبادنامنعبدينتحت

.01اخحش!؟:االداخلين!*معالنارادخلاوقللشيئا،اللهمن

أنهماالمرادوأجص!.فيهيتبعاهماشلمالدينفيخانتاهماأي

نبيعلىل!ي!صباللهفإنوكلاحاشا-فاحشةعلىكانتا

أئمةمنوعيرهعباسابنقال!ما،امرأتهتبغيأنقصأ

قط.نبيامرأةمابغت:والخلفالهلف

اسماالحبرعلمفيعليهاتيصل!أأأرقااللوعئهار!ات

ت!صارصأطتعبيرس9ا1ويستخد.الأسسأوالأدلة

2*2*2ستالةبم!شأهـثال،اسبي!!فعلىواحد.رقماضرب

أما،ا\!1هو328-:المعادأسةفي3والرق!32.هيئةفي

3فإن،أطوغاريتماتاوبمصطلحات.الأمعاسافهو2الرق!

العبارةهذهكتابةويمكن.2للأساس8الرقمالوغاريتمهو

آخرأسعلو!هى83-2لووالمعادلة3.-28لو:يليكما

إدا،ب-أكانإذا،عامةوبصفة8.-32عنللتعبير

لو؟ب.-س

منك!!فيأسلافكعددتحسبأنتريدأنكهب

2سلفانيوجدإذا2،أبوينلديكإن.سابقةأجيالتلاثة

فيالحسابيةالعمليةهذهعنأضعبيراويمكن.الأولالجيلفي

لديكأنتإذابم2والدانأسديكاومنلكل.2-12صورة

منول!صل.الثانيالجيلفيأسلاف224--228

-2ك!2!42*2-لديكفأنتإذا2،أسدانواأجدادك

الحسابيةأ!مليةاوشمر.الثالثالجي!!فيأسلاف32-8

ي!صنإذاالسابقةالأحيالمنأيفي.المحوالهذاعلى

إذاسالأسأوجد،أخرىوبعبارةسلفا،4201لديك

فيبالا!شمرارالحلمعرفةيمكنك؟.420/1-2كانت

.4201آاشإلىتصلىحتىنفسهفي2الرقماضرب

دأتعلمفأنت،01-ألأ"224لوأنعلمتإذالكن

.01هيال!جابة

اللوغاريدماتقوانين

خصائصفإدأسم!،عنعبارةاللوغاريتماتلأننضرا

بعضأجةالتاالمعادلاتوتوضحعليها.تنطبوتالأسح!

:للأسالهامةالحصائص

!3=3!ر3ك!3*3*333-*33(1)

-صسأ-أصر*أ!إذا33،3323*33إذا

333(-*)3-3(ك!3*33*كر)223-د23()

2د3-33-د3إذا

س!!أ-أص-:-أإذا

)3(2)32(3232=32-3=26

2*32-(322)إذا

-أء!-(!-=)أإذا

2ا=ه252=*!52(!!2)د(4)

د=52!=52إدا

نملأة-بفإنصحيحا،موجبارقما)ن(حانإذاإذا،

هيئةفيللأدلةالخواصهذهصياغةإعادةويمكن

الموغاريتمات:خواص

لوءخ!ب+أ!-ج(-ك!)بأ!؟أ

لو؟جبلوء!(--)بلو؟2-

بلوءن-(!ب)أ!ج3-

بلوء-!(؟)أ!؟4

-بكالوأنلسفترض،الأولىاالخاصيةصحةلبيانو

صر!الوءوأنس،

أ!--حو-،ا-بإذا

.!أ!!ك!خأ!،وبك!-أصك!جإذا!

س،ص-خ(*)بولوءس-،ء!أ-خ*بأنوبما

الاستددلالويم!ش.ب+لو-خلو؟)!ك!ج(-أ!جإدا

مماثلة.بطرقللوغاريتماتالاخرىالخصاثصع!

اللوغاريدماتاستخدامات

،اللوغاريتماتبا!عتخدامرقمديئلضرب.الضرب

،الجدولفيالرقمينمنبكلالخاصاللوغاريتمعنابحث

حاصللوغاريتمعلىللحصولاللوغاريتم!تهذينواجمع

يكونالذيالرق!اعنابحثلما،اشقم!!هدينضرب

مستخدما،الرقمينضربحاصللوغاريتماهولوغاريتمه

.أخرىمرةالجدول

أطوغاريتماعنابحثآخر،علىرق!القسمة.القسمة

المقاملوغاريت!اواطرح،الجدولفياشقمينمنبك!!الخاص

لمعرفةأخرىمرةالجدولاستخدمثهـا،البسطأ!غاريتمامن

حاصللوغاريتماهوبهالخاصأاللوغاري!صنأصدياالرق!ا

.المطلوبالقسمةحاصلهواشقمهذا.هذهأطرحاعملية

قوةإلىرقماترفعلكي.معينةقوةإلىالرقمرفع

واضربالرق!اهذالوغاريتمعنالجدولفيابحث،معينة

عنالجدولفيابحثث!ا،القوةأسشياللوغاريتمهدا

لوغاريتمنفسهوبهالخاصاللوغاريتمايكونأسذيااشقم



302للوفا

المطلوبةالقوةهوالرقمهذا.هذهالضربعمليةحاصل

.ال!ولللرقم

لوغارشمعنابحثما،رقمجذرلمعرفةالجذر.إيجاد

ثمالجذر،أسعلىالرقمهذاواقسم،الجدولفيالرقم

يكونالذيالرق!لمعرفةأخرىمرةالجدولاستخدم

ويكون،القسمةعمليةلحاصلمساويابهالخاصاللوغاريتم

الجذرالجذر،أنظر:.أ!رقمالمطلوبالجذرهوهذا

التربيعي.

اللوغاريتماتأنواع

الرقمبخلاف،موجبرقمأي.العاديةاللوغاريتمات

أكثرأنغير.للوغاريتماتأساسيارقمايكونأنيمكنأ

حيث،01الرقمهوأساسيارقمايكونلأنمناسبةالأرقام

رقمهالذيالنظامهوشيوعاالأرقامأنظمةأكثرإن

الألحساسيالرقملوغاريتماتعلىويطلق.ا.الأساسي

العشرية.أوالعاديةاللوغاريتماتاسم01

نفسلهمالعددينالعاديةاللوغاريتماتبينوالفرق

صحيحبرقميكون2،.47و472مثل،الرقمىاسمياق

:المثالسبيلفعلىفقط،واحد

-742لوإذا،.24.2*017-74.2كرأ742-00

.174.2لو.2+-174.2لو.2+1.لو

247دالعاديةاللوغاريتماتتختلفلاوهكذا،

هذهقربناوإذا.2الصحيجعالرقمفىسوى47.2و

نأنجد،عشريةأرقامأربعةأقربإلىاللوغاريتمات

..،2793هو47.2دالعادياللوغاريتم

يأ،00/1و.001بينيقع472الرقمإنوحيث

31،ولو.21،.لوبينيقع247لو.افإن31،و.021بين

بينمامكانفييقع472للعددالعادياللوغاريتمأنأي

المحتويالجزءتحديدالممكنمنيكونهذا،وعلى3،،2

عاديلوغاريتمأيأو،472أللو.الصحيحالرقمعلى

ذهنية.بعمليةآخر،

المحتويالجزءعلىيطلق،العاديةاللوغاريتماتوفي

الجزءوعلىالبيافي،العددالصحئاسمالرقمعلى

ويؤدي.العشريالعددالحممالعشريالرقمعلىألمحتوي

تغييرإلىرقميسياقأيفيالعشريةالعلامةموضعتغيير

يم!شالبيانىالرقمولأن.العشريالعدددونالبيانيالعدد

تسردلااللوغاريتماتجداولفإن،ذهنيةبع!ليةتحديده

فقط.العشريةالأعدادسوى

أختصاصيويستخدم.الطبيعيةاللوغاريتمات

والرقم.الطيعيةاللوغاريتماتوالعلماءالرياضيات

الرقم:هوالطبيعيةاللوغاريتماتنظامفيالألمماسي

.82871.2=...+!3*كس2+3رز!+22+=ر

التفاضلحسابفيمفيدةالطبيعيةواللوغاريتمات

فىالمعادلاتمنالعديدإظهاريمكنحيث،والتكامل

.اللوغاريتماتباستخدامالممكنةال!شكالأبسط

تاريخيةنبذة

أولنبييرجونالأسكتلنديالرياضياتعالمنشر

اكتشفوقد.أم461عامللوغاريتماتوجدولبحث

نحوعلىاللوغاريتماتبرجيجوبستالسويسري

السابعالقرنأوائلوفيتقريبا.الوقتنفسفىمستقل

،01الأساسيللرقمبرجزهنريالإنجليزيقدمعشر،

للوغاريتماتخانة41بهجدولوضعفيوبدأ

الذيالعملفلاكأدريانالهولندياكملثم،العشرية

برجز.بدأه

جنتر،إدموندالإنجليزيوضع،أم226عاموحوألي

وفقارفيعةمستطيلاتعلىالأعدادكتابةلفكرةتصورا

طريقعنوقسمتهاوضربهامنها،بكلالخاصل!وغاريتم

أساسالفكرةهذهوتمثلألاخر.علىمستطيلانزلاق

المنزلقة.المسطرة

وضعتمحتىفلاكبرجز-جداولاستخداماستمر

فيبريطانيافيخانة02بهاعاديةلوغاريتماتجداول

.أم949و2491بينالفترة

والحامسباتالحواسيباستخدامأدىفقد،اليومأما

فياللوغاريتماتأستخدامإلىالحاجةإلغاءإلىالإلكترونية

لهااللوغاريتماتفإن،ذلكومع.الحسابيةالعمليات

النظرية.الأغراضفيأهميتها

منالانتشارواسعةعائلةعلىيطلقاسماللو!

وينمو.اللوفمننوع2).00منأكثروهناك.النباتات

دقيقةزهوراويحملأوروبافياللوهـيسمومنلوعالأبقعاللوف

بإغريض.محاطة
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بعضهاولكن،المداريةوشبهالمداريةالمحاطقفيمعظمها

المعتدلة.المناطقفيموجود

دقيقة.زهيراتمنإغريضيةنورةلحملاللوفونبات

الإعريضي(،)الحامللحميساثعلىالأزهاروتنمو

م!صتيرشيتنمواختىاشبريةواللوفياتبإغريض!.ومحاطة

أص!صنبارالحقيقيةالأرسيمةوا،المائىاللوفتشملالبلدان

الحقيقيةأطوفياتوا.الوجعودووال!صنب،الرائحةالكريه

منصغيرةمجموعةمنتتكونر،الشرقيةالبيئةفيمألوفة

فيينموحقيقيلوفالأبقعواللوف.اللوفياتفصيلة

اضتن.االكرنبيشبهوهوأوروبا

لأرسييمة.ا:أيضانظرا

.للوفا:نظرا0لأبثعاللو!ا

بيضاءراثأرذات،اشهرةتتبهعشبةالزديقياللو!

مايفنأصاغاو،حرسأ:قيمش!صلعلىقرنفليةصفراءأو

الأرهاراأدوالحقيقة،الزهرةهيالجميلةال!جيرةالورقةأن

يلونأ!ذياأغصر!اداخلىأ!عيرةاالبراعمهيالحقيقية

المائي،واللوف،الزنبقيالمستنقعاتلوفأما.الزهرة

قلبية.أوراقفلهماأصثمماليةاوأمري!!اآ!ميافيينمواناللذان

وثيقةوهيممنتيمترات،حمسةحواليالورقةطوليبلغ

الزنبقيأسشمقعاتالوفوينمو،الأرسعيمةابعشبةالصلة

النبتةهذهتزرعكماأصمعبحة،اأصقالمنافيبريةعشبةبوصفه

وفي.الصعيرةالبركجوانبعلىمفيدامحصولابوصفها

المستنقعاتلوفرجذرالناسيطحن،البلدانبعض

الخبز.صوتفييستعملونهدقيقامنهاليصنعواالزنبقي

أنهمايظىعالاهـدي،وأوأصمرأوأليضكبيرورثلهالزنبقىاللوف

سداحله.موحودةالحقيقيةالأرهاراألىوالحقيقة،الرهرة

منيأتيانتشاراالزنبقيالمستنقعاتلوفأنواعوأكثر

الزنبقأواللوفى،الزنبقيسمىوهو،الني!طنهرضفاف

النبتةهذهوورقة.العاديالزنبقياللوفأوالأثيوبي

اللوفالإنسانأكلماوإذا.سعم25يبلطولهابيضاء،

.والمعدةالفمافيبحرقةيحسفإنهالزنبقي

الأرسيمة.،اللوف:أيضاانظر

منذالألمانيا!يالحريالأسطولااس!اللولمحتؤاف

المارشالترأس.الطرانسلاحأسكلمةاوتعني،أم359

العالميةالحربخلالالنازيةالدولةطيرانسلاحهيرمان

أسطولأالجويالسلاحجعلفي!يرمانو!.الثانية

وقد.والبحريةالألمانيالجيشقوتهفييعادلمسفردا

الألمانيةالمشاةقواتحمايةالطيرانسلاحاممتطاع

وكريت،وفرنسا،والروب!بوأضدا،فيومساندتها

بريطانيا.ضدالمعركةفيانهزمأحصه،أصسوشييتياهـالأتحاد

تلالدوفتيجبالسدسدة.جيالسلسلهلولمحتي،

أمشراليا.جنوليفيحيرفيسشيبإلىلوروبيترم!ممتدة

وجبلالبحر،سطحفوق34!مبرايانجبلارتفاعويبلغ

ويفيض.التلالهذهقممأعلىمنوهما،م727لوفتي

سقوطمعدلويبلغ.التلالسلسلةوسعطفيتوريسزنهر

والكرزوالكمثرىالتفاحويزرع،أم02السنويالأمطار

المناطقفياللبنماشيةتربىكماالعليا.المنحدراتفوق

فيواللوزالعخبيزرعكما،وعورةوالأقلأمطاراالأكثر

السفلى.اطنحدرات

ويمتد،العالمفيالفنيةالمتاحفوأكبرأشعهرأحدا!!

لنهرالشماليةالضفافعلىهكتارا16علىتزيدلمساحة

ملوكلإقامةمقرابنيقداللوفروكان.بباريسالس!!

فىالفنيةالكنوزأشهربعضاليومبهيعرضولكنفرنسا،

العالما.

كيلومتراعشرثلاثةنحوعلىليشتملاللوفرويتسع

فنية.قطعةمليونأكثرمنبهاويعرض،العرضصالاتمن

التيوالتماثيلالزيتيةاللوحاتمنالعديديعرضكما

عنفضلا،الميلاديالتا!ئكشرالقرنإلىتاريخهايرجع

والنقودق.الزخرفةفن

قلعةهيئةعلىاللوفربنىقدالثانيفيليبالملككان

منعدلالخامستشارلزالملكوأسكن،أم002عامنحو

عشرالرالغالقرنأوائلفيريفيامقراليصبحالمبنىشكل

،الميلاديعشرالسادسالقرنمنتصفوبحلول.الميلادي

قررمأء46عاموفي.الحاليشكلهيكتعسباللوفربدأ

يضاهيقصرإلىالمبنىيحولأنالأولفرانسيسالملك
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عملاقةبوابةخلاأطمنالمجمعإلىالزواريدحل.العالم!يالفنيةالمجموعاتأكرإحدىجساتهبينويضمباريسبمديةمشهورمتح!اللوفر

الحاليشكلهافاتحذتالمتحصأحزاءبقيةأما.أم989عاماشتتاحهاتموقدلاي..إمأييدعىأمريكيمعماريمهندسصممهاالشكلهرمية

عشر.التاسعالقرلىحمسيمياتمذ

بالمهندسالملكأتىولذالإيطاليا.النهضمةعصرمبانيأشهر

.كماالبناءعلىليشرفليسكوتبييرالفرنسيالمعماري

القصروتزيينبزخرفةجوجانجانالفرنسيالنحاتقام

ثم.اليونانيالنمطعلىنحتتبتماثيللهالتابعةوالأراضي

علىطويلةوأجنحةواسعةقاعاتذلكبعدالملوكأضاف

الأصلي.المبنى

باكتمالأم067عامالمبنىتوسعةمرحلةانتهت

وبعد.بيرولكلودصممهاالتيللوفرالشرقيةالواجهة

فيجديدقصرإلىالملكيالبلاطانتقلسنواتعدةمرور

الثورةأثناءام397عاموفي.باريسقربفرمعاي

لتعرضعامامتحفااللوفرالثورةحكومةفتحت،الفرنسية

ثم.أيديهمفيوقعتالتيالمل!صةالمقتنياتمجموعاتفيه

الأولنابليونعهدفيجديدمنالمتحففىالبناءعاودوا

اللوفرواكتعسب.الميلاديأضاصئكشراالقرنأوائلفي

عشرالتاسعالقرنمنتصففيالحاليالحديثشكله

مشروعبدأثما،إضافيينجناحينبناءباكتمالالميلادي

.أم989عامللعامةوافتتح،أم849عامكبيرتحديث

فدكي(.أم19)3برناردالسير،لوفل

إدارةيمكنإشمعاعيتلسكوبيمنظارأولصممإنجليزي

وذاع.اتجاهأيفيتوجيههيمكنكمابالكاملدفته

الاتحادأطلقهصناعيقمرلأولتتبعهبسببلوفلصيت

7ء91أكتوبرفيأسبوتنيكوهوالسوفييتي

تتمركزحيظم2.76عرضهعاكسسطعوللتلسكوب

العاكس،السطحمنتصففيهوائيعلىالراديوموجات

موقعهلقرببانكجودرلتليسكوباسمعليهوأطلق

بإنجلترا.مانشسترمن

جامعةفيالفيزياءودرسجلومشرشماير،فيلوفلولد

(ام9-145)939الثانيةالعالميةالحربوأثناء.بريستول

الذيالإشمعاعيالفلكبعدااهتمامهوبدأبالرادارعمل

السماويةوالأجرامالنجوممنالصادرالإشعاعفييبحث

.الأخرى

لجهازاحتاجلأنهبانكجودرلتلسكوبلوفلبنى

طبقاتمعظممنالإشعاعموجاتيستقبلأنيستطيع

فارسلقبالثانيةإليزابيثالملكةمنحتهوقد.المرئيةالسماء

.أم619عام

كان.(م7561-161)8ردريتشا،فلاسلو

الشعراءالمممعليهميطلقإنجليزشعراءجماعةفيعضوا

والجمالالحببمثالياتشعرهمتميزحيث،الفرسان

تعبرالتيالأبياتببعضأ!عاسالوفلاسواشتهر.والشرف

المعاني.هذهعن
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عوأصدا.فيأزبلندنوولويتمرفيإماأ!فارسلدو

أملاكفي3صتروعاشأكسفوردحامعةفيتعليمهوتلقى

تشارلهـأطلكاجيمقفيحنديالوفا،سخدم.الثريةعائلته

اكدأحتالتىالأهليهاالحربأتماءمرتينوسجن.الأوأ!

أصسجنافيمشثورت!تقصيدت!تلقدحخبو.أم642في

لوكستا،إلىأم(بم)642السجنمنألثياإلىهما:

أملاكه3!أ!فلاشقدث!اأم(.)648الحربإلىالذهاب

معدما.صقيراوماتأطملكخدمتهأثناء

نىلماأأس!عا.(م25815191)ريكيلىلمحر،فلرلو

بمعاونةالدشتيرياب!ضيريااحضشفى.الجرا!يمعلمافيتخصص!

"مميلةإشذأ!ىبعدوتوص!،أم884عامكليبسإدوين

بحيتأ!سغناباأسلوأتقن5،ئناتأس!طاهدهلا!عتزراع

أيضاأءشلاستخدءوقد.ثهـسهوأ!ةأبالمجهررؤيتهاصارت

بعخرلحتبتاصستعاناصيةأحسوااشوائدلإظهارصبغةتقنية

بوا!وفلرأءصتشروا،أم867عاموفيالجراثيما.أنواع

إلىيؤديأطذاأعيروساتامنعرفنوعأول3!فرو

فران!!ورتفيأ!شلروأسد.القا،عيةبالحمىالماشميةإصابة

بألمانيا.أودرديرآن

مساحتهاتبدغدوفوت!تجزر!جرر.،لولمحوتين

ابهـرمنثثيرو،كبيرةجزرعدةهيوح-12)227

تم.أكهـواسفهـلياأسشمافياأحساحلىامنبالقربالصغيرة

بعفرشي5.ممسمة00026حوافيس!صانهاتعدادويبلغ

!كأرشماتاشرا!اأبص-،صيمحتبهـاأرخبي!يعتبرالأحيانا

مساحةإجمايتبلزرالجزر.هذهمنجزءاأ!فوت!ت،

لممكانهاوعدد2،أ!صم)205أس!تفيستيراجزرمجموعة

سحمة.000.33حوافي

يمتلحيث،أسممكاصيدبمؤسساتلوفوت!تجزرتشتهر

عدديزدادو.هناكأطدخلىالرئيسيالمصمدراالقدأسعماكصيد

يتواشدحينماالرلير،فصلفيالضعفصإلىالجزرهدهسسكان

.هناكهواجهمألممار!مةالصيد،هواةإليها

أضعليب،امنها،أ!مناعاتابعضبالجزرتوجد

ألميناءراولحومثا.الأسماكازيتحفظواشصريع،والتجميد

أ!دوامةاتوحدرصعفوأغايو.هوالحزرهذهفيالرئيسي

س!جنييسوياموجزيرقيب!!مميلستروباسمالمعروفة

أصلكلمة،الحقيقيلالمعنىدوامةضيلستروموأجعست.ممبوفايوو

ب!توذهاباجيئةيمدفعالمد،بامرتبطصويبحريتياروأمممخا

الجزر.

بغارت!توالنرويجيةالبريطانيةأ!قاتلةاأغواتاقامت

أثناءأ!فوت!تجزرفيألانيةالأاالحاميةعلىثبيرت!تشهيرش!ت

الثانية.أييةأحااالحربإبانتأطنروالمانيايلأاالاحتالأل

الأ؟ائلالنصارىمنلوقاأغدسا.افيس!قا،

ورد.قلي!!حياتهعنيعرفما.بولسأطقديسوصدية!

وقدالجديد.العهدكتابشيفقطمراتثلاثحرهد

.(4:41)كولوسالمحبوبأطبيبابأنهلوكعمروصفه

أصالثاالإنجي!صاحبأنهعلىقاأ!المأتوراتتعر!

أطعلوماتاتلكعلىوبناءاشسل(.ا!)أعمالهأضابعاوالمجلد

تلقىأنهإلىالتقاريروتشير.وعملهحياتهثتالةأعيدت

آسيافيومات،أجونانواروما،و،الإسكندريةفيتعليمه

بأنهالقولفييتفقونايعاصرينأ!منولالرغم.أ!مغرىا

لامعظمهمأنإلااشلممل،وأعمالأثأضااالإنجي!!صاحب

أكتوبر.18يومعيده.الؤلفهوأ!قايعدون

.المقدسالكتاب،الأناجيلأيضا:انف

فيلسوف.(م4071-م2361)ندجو،لوك

كان.أعسلفةارأحسياسةاعلمفيصمالاتهأذهـتإتجليزي

علىقويتأتيرأم(96.لرللحكومةرسالتانأس!خاله

أمريكا.امشقلالإعلاني!ض!وهوجيفرسونتوماس

ممومرستبمقاطعةرينجتونشيأ!كوأ!د.حياظ

التقىم6661عاموفيأكسفورد.لجامعةدرسرلإنجلترا،

إيرلأوللعدفيماصارأسذياثولرأشليبألطوني

وفي.حميمةصداقةالرجل!تبتوربطتأحشافتسجري،

وثارت،الملكضدمؤامراتشيال!يرأ!تورطأم967عام

عنيرحلأنالفيلسوثفقررأيخا،ككوأ!حوكأ!تم!ضا

أضقىاحيث،أم683عامموأصداإلىراكتتم!!إتجلفرا،

عاموفي.أورانجأميرة،ماريالأميرذاوليمسالأهـهـو

إليهالوكفعادإنجلترا،حاكميوماريأجهاوصار،681!

حتىلوكظلوقد.الملكيالبلاطإلىالحقرب!تأحدلوصفه

مثلموضوعاتفيالحريةمنكبيربقدري!صبفاتهو

الديني.والتسامحر،الصحافةوحرية،التعليميالإصلاح

الفهمعنمقالهولوكأعمالأكبر.فلسفته

التيالوظائف!حوليتهنف!إفيهيشرحأ!ذياالإنساني

وقد.العالمعلىالتعرفعنداصذهن()1أصعقلايؤديها

بالفطرةتتمالتيالأفكارامذهبعلىلوكاعترض

يقوأ!ثادوالذيأخلقائية،ار

منجزءات!صنالأش!!ارابأن

يتملاواطيلاد،عندالعق!

بعدفيماثتسابهااأوتعلمها

نو!ط.الخارجيةأطصعادرامن

الأف!صاراأنيرىلوك

فيم!صانهاتأخذجميعها

.الخبرةخالألم!أ!ق!!ا

لوكجونمردوعينهناكأنوأعلن
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الخبرةتكتسب.الداخليةوالخبرة،الخارجيةالخبرة:الخبرة

والشموالسمعوالتذوقالبصرحواسمنالخارجية

العالمعنبمعلوماتالمرءتمدالتيالحواسوهي،واللمس

التفكيرخلالمنفتكتمسب،الداخليةالخبرةأما.الخارجي

وهي،البياناتهذهلتمحيصتتماالتيالعقليةالعملياتفي

العقل.حولبمعلوماتالمرءتمدالتي

الأشياء:منأنواعثلاثةال!ضنفيبأنيؤمنلوكوكان

وللأجساد.والإلهالأجساد،منمختلفةوأنماط،العقول

الطول:مثلحسابياقياسهيمكننوع:الخواصمننوعان

آخرنوعوذاتهابمالأجسادافيتوجدأشياءوهي،والوزن

ذاتهاالأجسادفييوجدلا،واللونالصوتمثلكيفي

لتعريفالأجسادتمتلكهاقوىعنعبارةباختصار،،وأسكنه

.والأصواتالألوانبمفاهيمالعقل

والمتعة.المتعةحياةهيلوكرأيفيالصالحةوالحياة

التجاربكلتقريبايصاحبانمجردانمفهومانوالألم

يأتحديدأخلاقينحوعلىالتصرفويستلزم.الإنسانية

موقففيالمتعةمنقدرأكبرإلىيؤديأنيمكنالأفعال

قداللهبأنأيضايؤمنلوككانو.ممارستهقبلوذلكمع!ت،

الخروجيكون،بالعقلعليهالتعرفيمكنإلهيا،قانوناوضع

بينتوافقاهناكأنيرىلوكوكان.أخلاقياخطأعليه

المتعة.ومبدأالإلهيالقانون

وواجباتحقوقابطيعتهمللناسأنيعتقدلوككان

يقصدلوكوكان.الملكيةوحهتوالحياةالحريةمثل:،معينة

دولةأيمهمةأنيرىوهو.السياسيةالمساواةبالحرية

نأيجبدولةأيوجودمبرروأنالناسحقوقحماية

قدرةمنأكثرالإنسانحقوقحمايةعلىقدرتهافيشمث!!

بأنفسهم.حماشهاعلىالأفراد

الفلسفة.،الديمقراطيةبمالمدنيةالحقوقأيضا:ان!

أسفرأوروبيمؤتمرلوكارنومؤتمر.مؤضلوعاردو،

ففي.أضىمعاهداتوس!راينلاندأمنميثاقعن

فيأوروبيةدول!مبعممثلوالتقى،أم29ءعاممنأكتوبر

فيدائمسلامإقامةخططلمناقشةبسويسرالوكارنو

بلجيكامنمندوبونالاجتماعهذاحضرأوروبا.

وبولندا.أصاوإيطاوبريطانيا،وألمانياوفرنساوتشيكوسلوفاكيا

تسويةإلىالتوصلهيالمؤتمرواجههامشكلةأهماوكانت

الأولى،العالميةالحربمنذمرةوألمانيا.ولأولفرنسابين

61فيالمؤتمروبنهاية.صديقةدولةألمانياالمؤتمرعامل

!عبععلىوقعواقدالمندوبونكانام259أكتوبر

.معاهدات

الذيراينلاند،أمنميثاقهوالمعاهداتهذهأهمكان

وبريطانياوألمانياوفرنسابلجيكامنكلعليهوقعت

ألاعلىوألمانياوفرنسابلجيكامنكلاتفقتفقدوإيطاليا.

ألمانياووافقت.الإطلاقعلىبينهافيماالقتالإلىتعود

.الأمعصبةإلىالانضمامعلى

وهيالراينلاند،فيمحايدةمنطقةالاتفاقيةهذهأقامت

وتعهدت.وألمانياوفرنسابلجيكامنأجزاءتشملمنطقة

نسافربينالحدودبتأم!تالاتفاقيةعلىالموقعةالقوىكل

اعتدتإذاأنهذلكومعنىوألمانيا.بلجيكاوبينوألمانيا،

لنجدةتهبأنالأخرىالدولفعلىفرنسا،علىألمانيا

فرنسا.

مؤتمرعنالناجمةالأخرىالستالاتفاقياتأما

النزاعاتبتسويةالمشاركةالدولألزمتفقدلوكارنو،

بمناقشةدولةكلتعهدتوقد.السلميةبالطرقالدولية

.الحربإلىاللجوءقبلمشكلاتها

معاهداتإلغاءرسمياألمانياأعلنت،أم369عامفي

.المحايدةالراينلاندمنطقةإلىحندهاوأرسلتلوكارنو،

لوكارفومؤتمرفياشتركتالتيالأخرىالقوىتتحركولم

العالميةالحربقيامإلىأدتالتيالعدوانعملياتلمنع

الثانية.

ومخرجكاتب(.أم-!4)4!جورجلوعاس،

أفلامأشمهرأحدوأخرجكتب.أمريكي!عينمائيومنتج

عامالنجومحربوهواسمينما،تاريخفيالعلميالخيال

الرائع،لتأثيرهعالميةشهرةالفيلمحققوقدأم،779

مواجهةفيالخيرعنالمثيرةوقصتهالجذابةوشخصياته

حربأفلامسلسلةفيآخرينفيلمينلوكاسوأخرجالشر.

الجيديعودةأم(؟)089السلطةعودةهما:النجوم

ام(.)839

المفقودالصندوققراعشةالشهيرةالأفلامأنئدوكاس

أم(.)849الهلاكومعبدجونزإندياناأم(بم81!)

المليبيةوالحملةجونزإنديانافيمنفذامنتجاوكان

صديقهالثلاثةالأفلامأخرجوقدأم(،)989الأخيرة

يكنهالذيالحبتعكمم!والأفلام.!مبيلبرجستيفن

شبابهما.فترةفيالمغامرةلأفلامالرجلان

المسابقةفيوفازبكاليفورنيا.مودستوفيلوكاسولد

لابيالقصيرفيلمهعنأم!67عامالطلبةلأفلامأغوميةا

ومخرجامشاركامؤلفالوكاسوكان.الإلكترويةرنث

حولالفيلمويدورأم(،)739الابتزازالأمريكيللفيلم

الوهميالفيلمكذلكوأنتج.الثانويةالمرحلةفيدراسته

م(.1)889الصفصاف

شاعر.م(.تء5!9)حواليلوكريشيس

علىاشتهرتعلميةفلسفيةقصيدةنظمرومانيوفيلسوف
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كفتحدرالأشياء.طبيعةحولعنوانها:الأحيالامر

مخافةوالخرافاتمنالبشريةلتخليصالقصيدةأصشاعرا

بالحيوية،أطفعمااأسلوبهساعدوأغد.زعمهكداأو،الموت

الأدباءرواإحدىالقصيدةحعلىعلىبالعاطفةالزاخر

اللاتيني.

مبادئص!القصيدةموضوعأ!حصيشيعراسعتلهم

أتحصيدةاوتع!صرأليقور.كانياليوالفيلعسوفوتعاليم

متسررررىتعقلىللإنساني!صدأنفيالأليقوريةالغايات

تفسيراأغصيدداتقدم!صذلك.اللامعقولالخوفمن

عيرهمارشعدوا،كالزلزالأ!بيعية11الظواهرلبعفه!منطقيا

أططبيعة.خارقةظواهرأنهايعتقدلاحتى

لوكريشيصرتيتوسهو:أطشاعرأمماملاالاسم

تحربةلعدعقلهفقدأصشاعراأنتزروايةهناك.كاروس

حصانالتىأغصيرذاالأوقاتاصيأشعاهـدكتبوأنه.عاطفية

إلىأ!الحابهانتهتررصحف،سلامتهفيهايستعيدعقله

نأا،إ،أغصةاححذهصحةأسدارسوناكديؤوأ3الانتحار.

الحص.اصنعةعابمرارةتشجبأشعاره

أبيقور.؟الذريالمذهبانظر:

المستقلةالأوروليةالالد؟وأصغرأقدممنلوكسمبرج

ألمانيامنكلمعتلتقيحيثأورولا،شماليفيوتقع

ك!586.2،2علىتزيدلاومساحتهاوبلجيكا،وفرنسا

نسمة.000893نحوومعحانها

تلالومنخلابةطبيعيةبمناظرتتمئلوكسمبرح

أ!مغيرةابالمدنالكائنةالمنازل.كثيفةوغاباتمتموجة

يعوداكتيوال!ضائعم!،القلاعوتتجفحول،البياضناصعة

مرواحدةولوكسمبرخ،أ!سطىاالعصورإلىتاريخها

معظهموشركز،الصناعةفيتقدماالعالمبلدانأ!خر

الغربي.جنوبهافيبهاالصناعات

وكان،م639عاممستقلةدولةلوكسمبرجتأسست

ومدينة.للوكسمبرجأ!ظمىاالدوقيةالرلمممياسمها

فيها.المدنوأكبرالعاصمةأ!كسمبرج

ملكيلوكسمبرخفيالحكمنظهام.الحكمنظام

ينتميأ!ديا)الدوقة(،أوكبرالأالدوقويعتبردمعتوري،

الدولة.فيالرئيسيةالتنفيذيةوالأداةالملكناساو،أسرةإلى

ابنةأوابنأكبرإلىينتقلمتوارثمنصثوالملك

عضوا46منمكونبرلمانيمجلسويضطلع،للملك

المواب.مجلسويسمى،لوكسمبرجفيالقوان!تبسن

،مشواتحمسأغتردالأعضاءالانتخا!الضع!ويقوم

آخرينوزراءوعشرةالوزراءرئيعم!بتعي!تالملكويقوم

منالوزراءمجلمىالأعضاءولابد.الحكومةأعماللتنفيذ

يقومكما،البرلمانأعضاءأغلبيةمساندةعلىيحصلواأن

مدىعضوا21منمكونةاستشاريةهيئةبتعي!تالملك

الدولة.بمجلسالاستشاريةالهيئةهذهولسمى،الحياة

كليرأسمقاطعاتثلاثإلىلوكسمبرجتمقسمر

وتقسم،الحكومةقبلمنمعينممدو!منهاواحدة

وحداتإلىأجماالأقاوتقسمإقليما،21إلىأطقاطعاتا

موظفونالإداريةأ!حداتارأالأقاايرأس!ر،إدارية

منتحور.

ترطحميمةحضاريةرثقافيةعا،قاتهماك.السكان

وفرنسابلجيكامنوجيرانهمكسمبرخأ!اطنيموب!ت

علىالحفاظعلىلوكسمبرجأهلويحرصالمانيا،وأ

كلماتعنهاتعبرالتيالروحوهي،الامعتقلاأجةروحهما

كمانظلأننود:وهيللوكسمبرجأ!طنياالنشيد

معيشيبمستوىلوكسمبرجمواطنيمعظمويتمخ.نحن

كثيرايفوقومأوىغذاءمنعليهيحصلونمافإن،مرتفع

.الأخرىالأوروبيةالبلدانفيالمواطنونعليهمايحصا

التيالاجتماعيةبالمعوناتحاصةحيددأنفمةأتوحدصما

أ!ة.أصدوابهاتت!!ا!

المبانيتقفحيث،ساحرةضىفيأصس!ظرايعيق

يعودمبالتمعجنبإلىجنباأعشريناأغرنافياهنشأة

كسمبرجلو

طريق-

حديديةسكة

وىطلبهعاصمهأ!

اللحرسطحمستوىدوقارتعاع4

الدوليةالحدودثىمرحغاليستالحريطهه!

يزلمدسع1رلىع!أ

ئد\--ء-به!!حلإأ!نماركص

إيزلندأسصبرلالأ.-ا*زىنرص!+لولنداكاءص

-سلثجوحححصألمانياأولوبا

لوكسمبرجم!ثحصال!ممما

حمب!لأآ!رلسا6طمرر

الئتعائتآ-لأإيطال!!م!لأ!
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عشروالثامنعشروالرالغعشرالثانيالقرونإلىتاريخها

علىتحتويحدشةمنشآتعدةبالمدنوتوجدالميالأدية،

سكنية.وشققإداريةمكاتب

الفرنسيةهى،رسميةلغاتثلاثلوكسمبرجوفي

منمشتقةمحليةلهجةوهيليتسبورغيش،وأمخةوالألمانية

اليومية.الحياةوا!ئفينطاقعلىتستعمل،الألمانية

والفرنسية،ألابتدائيةالمدارسمعظمفيالألمانيةوتستعمل

الصحف،لغةوايلألمانية.الثانويةالمدارسمعظمفي

من%9وه،والبرلمانالمحاكمفيالفرنسيةوتستخدم

الكاثوليك.الروممنلوكسمبرجمواطني

الذينالأطفالكلبالمدرلممةيلتحقأنالقانونيحتم

وتوجد،عشرةوالخامسةالسادسةبينماأعمارهمتتراوح

إلىبالإضافة،المقارنةللعلومدوليةجامعةبلوكسمبرج

مواطنيوكل،والمهنيةالتقنيةالكلياتمنالعديد

والكتابة.القراءةيعرفون-تقريبا-الراشدينلوكسمبرج

منطقةمميزتانمنطقتانبلوكسمبرجتوجد.السطح

منطقةوتغطي(،الطيبة)الأرضبيزبونومنطقةالأردينز،

تغطيبينما،لوكسمبرجمنالشمالىالثلثالأردينز

جزءاالأردينزمنطقةوتمثل،المتبقيةالمساحةالطبةالأرض

وحتىبألمانيا،الراينأرضمنتمتدججالسلسلةمن

المنخفضةالتلالالأنهارأوديةوتقطع،ولوكسمبرجبلجيكا

يقعتلوهو-بورغبلاتستلويعد،المنطقةفيالموجودة

نقطةأعلى-م955إلىارتفاعةويصلالاردينز،منطقةفي

وأتليةهضبةالطيبةالأرضومعظم،لوكسمبورجفي

صضيمنحدرفوقالمديةوتقع.الممطقةخلالوموزيلوالرتاثرتألهارتجريحيث.أ!كسمبرحمدنوأكبرالعاصمةلوكسمبرجمدينة

وبتروسى.آلزتلصيعلىيطللتحاهق
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حمضافعلى!مهليةمناطه!لهاتوجدحصما.متموجة

!ميور5،فؤزي!ر،وآنزت،آترتأنثاروتجريالأنهار.ا

مثمة.زراعيةممطقةا!يبة11الأرخراتعتبرو،المنطقةخلال

يبلغو،أصبرجماردصسصرتأءفيأطناطة!امعظمومنا!

أسصفرادرجةشسمبرتأ!مدينةفيالحرارةدرجةمتوسط

يص!!5،يوأجوشثرفيم517ريناير،شحهرخلالالمئوية

الجنو!فيسمأ..إلىسويارالأمصاأا!مقوطمعدل

الحموبشيآ41وسما3.مم!تتتروا!بينما،الغربي

مرتفعاتفوقي!ضنأضلوجاتساقصأومعظما،التمرقي

ينز.أرد

أ!أسدواأكحم.صراحدةصسمبهـخأ!تعدالاقتصاد.

آمميريفهـسةوتعد(،أ!ملب)1والفولادأطحديدالمنتجةا

مستحد\أضحمديا،تدو-تأ-بورباخديريوينيه

شسىهـتأ!محسلىشا!تستتهي5ثسمبرت،أ!فيأ!ةللعما

(31411د-اأ)636أصانيةاا!اهيةاالحربوممدتقريبا.

إلىاأجحوأصذياو،الحامالحديدتنتىاكتيأأدمااوعدد

لعدمابخاصةو-الحربممذومستمر،تناقصفي،صلب

ا!شرين-ااغرنامرأسسبعينياتافيأغولاذاإنتاجتدهور

تنوعأح!!!تجاهدةأ!كسمبرخحكومةتسعى

أ!ساعاتامنعددالآنللوكسمبرخويوجدالاقتصاد.

أس!حمربائية.االأجخزةوا،الحاسوبمثلىالمتقدمةالتقنيةذات

فيأعامصانعبإنشاءأجنبيةشركاتعدةقامتوأغد

موجزذئه!حقا

ا!حصس!رح:العاصمة

أجتمسوريأحعةرالأماليةارالثردمسة:الرسميةاللغات

!ا،81الح!و!راحتحمالاس!!مااطساشةتملع2كم862!:اللساحة

شها.56نحوا!ر!وااحسرثال!!ماتملعليمما

ي!تقعوالححر،سص!مستوىشوقم655سقطةأعلى:الارتفاع

درثأم33إلىارتكلاعثايصلأرتماعااطاوواأظوأرديمر.ممطقة

مورأ!.ئهرحوا!وضوحدأصحر،اسص!!صستوى

أأ61!عامإحصاءسسمة.000893ابرأ696تقدلر:السكان

2ص!اشحصا451الس!ط،جةاحتادةازشبلع،شس!ة620384

في./أ4يقصم!كيعما،الح!عريةاساط!ت!ي86./مسهمايمطر

!سصرحأءفيرأحس!طاعدد!حلأدالمتوقرزص!،اشيفيةالمعاطهت

لسمة.000441إلىم1002عام

اخحيراوأحتمرشادهـااصاحصازاا!تهصر!االزراعةىب:اللنتجاتأهم

ا!علص،ا:المناعةالحاء.يدالحفالتعدين.اماشيةشسية"ماحص"ا"

.االبماطاراتاو،اسار!متيكار،اءصحياتيةاالمراد

اصا.ياه:الشيدالوطنى

،مدهاحدتررقاء.5ليصاءرأسيةحصو!اعلي!حمراءأهـ!حيته:العلم
العلم.اكصر.صسصهـ.بلوافرصاداسعالا!ريمرالألواد

ا!عرى،اا!حدةامرهـفه.الثرسكهيالأساسيةاالمقدلةالوحده:العملة

لنقود.ا:اطر

ال!جميائيةألمنتجاتابتصنيعتقومحسمبرخ،أ!

.الإطاراتووالملاستي!جة

عدةفيهاافتتحتحيت،دولىاما!،-حأ
يصمرسسمبرت!

صناعةأيضاالسياحةودعتبرأحمئا،م!صاضىأحنبيةمصارث

دزراعةالصيبةاالأرضرامنطقةشي-انحا،حواايقور.منة

بتربيةيقومونكما،أ!م!!واأصم!أجصاا5احشوشاداأصشعبهـوا

المواشيمنكبيرةشطهعانأسديخماواجن،أ!درارالخنازير

نحوتمثلالمزروعةالأراضياأنمنغماوباش.الأغنامار

الفلاحينأنإلاأطوكسمبرجأحسليةاأسعاحةالصف

فيها.العامل!!مجموعمن%6نسبةسوىلايمثلون

وتمحصرروبيالأواالاتحادفيعحموصسمبرتأ!و

يعدر.الأخرىاالاتحاددولمعأضجار!ةامعامالأتهامعفدا

أ!عناعاتاأمنأصفوا،ذامشحاتوااحااحدسدصصا

الوارداتوأه!تقريبا،أ!مادراتاعسثصطتافين!ا.

.الآا،تا"ا/لأغذيةكيى

!نح-ا0015منيقربماثسمبر!للومحوحد

ب!تترلطكم،027نحوالحدجدجةس!ص!ئهاوتمتد،قأ!اا

خارجرئيسيدوليمطارويوحدبل!صا.وفرنساشرفي

.مباشرةالعاصمة

عاممستقلةدولىثسمبرجلوتأسمست.تاريخيةنبذة

علىالسيوةمنكونتزصعفريدتم!صعندمام639

مدينةتحتلهأسذياالموقعفيقلعةلبناءقامر،المخطقة

السابعهنريأصإتأم803عامشيوأجا.حاكسمبرخأ!

وقام،اشومانيةريةالإمبراطواأصورإهـراصسمبر!أءنتصو

عامفيلوكسمبرجدوقيةصإنشاءاشابعتشارشحنميده

عاموفيواشخاء،الازدهارصعصربدأوهنا.م4351

هزيمةمنبيرغنديمنالطيبفيلي!تم!-تأم443

بفرضفرنساقامتبمأم684عاموصي،كسمبرجلو

جزءإلىأ!كسمبهرجتحولتو،لوكسمبرجعلى!عيص!إتها

علىهيمنتهاأضمسااوبسطت.أم796عامفيأسبانيامن

أصبحتام76ءعاموفي.أم471عامفيممسمبرجأ!

.أخرىمرةشرنسامنقطهعةممسمبرجأ!

نابليونفرنساإمبراطورهزيمةولعدأم81ءعامشي

،كبرىدوقيةممسمبرجأ!م!شييناحونجرسجعل،الأوأ!ا

هولنداملكوكان،رسميةبصفةلح!صمهاهوأكداتقوم

كانتكسمبرجلوول!ش،أصلوكسمبرجالأحصبراأسدوثا

اعتلتم0918عاموفي،ذاتيبح!صمكبيرحدإلىتتمتع

عنلوكسمبرجانفصلتوعندماهولندا،عرشقفيلهلمينا

تحنل!االدوقيةقوان!تالأنحاكمها،اختارتهوأضدا،

.11مقاليدتتولىبأنلامرأةتسمر!

!عمحتبحيثأغوانين،اتغيرتأم،261عامفي

الكبرىتصئالدوقةأن،سارأسرةمنأديليدلماري
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الكبرىالدوقةلتصبح،شارلوتأحتهاالح!صمفيوخلفتها

عنشعارلوتتنازلتأم649عاموفي.بمأ919عامفي

الأكبر.أسدوقاليصبحجانالاميرلابنها،العرش

فيفتراتخلاللوكسمبرجباحتلالألمانياقامت

شتاءوفيأم(،459-أم)939الثانيةالعالميةالحرب

معركةوقائعبعضحدثتام49وهأم449عامى

صارتأم49ءعاموفي،لوكسمبرجشماليالبولثي

مأ489عاموفي،المتحدةالأمفيعضوالوكسمبرج

المسماةالاقتصاديةالوحدةإلىلوكسمبرجانضممت

معاهدةفيعضواأصبحتام949عاموفيفينيلوكعي!،

إلىانضمتالخمسينياتوفي،الأطلسيشمالحلف

للفح!الأوروبيةاالسوقلتكوينأخرىدولخمس

والهيئةالمشتركةالأوروبيةوالسوق.والصلبالحجري

الأوروبية.ألمجموعةقاعدةتمثلانالذريةللطاقةالأوروبية

دولمنوغيرهالوكسمبرجكونتأم،399عاموفي

توطيدإلىيسعىالذيالأوروبيالاتحادالأوروبيةالمجموعة

أعضائه.بينوالاقتصساديةالسياسيةالعارقات

الشؤونفيمهمادوراحاليالوكسمبرجتؤدي

منللعديدمقرالوكسمبرجمدينةوتستخدم،الأوروبية

العدلمحكمةمنها:الأوروبيالاتحادوهيئاتوكالات

للبرلمان(العامة)الأمانةالإداريةوالهيئةالأوروبية

للأوروبي.ا

الموسوعةفيعملةذاتمقالات

لميلاداعيدلأورقبياالمجلس

!سمبرجا!الأوروبيةاالمجموعة

كتليرتمثوقمنبسطسهلعلىمدينةلوكسميرج

عاصمةوهيوبتروصيألزتنهراكونهاضخمة

سكانهاعدديبلغمدنها.وأكبرأ!كسمبرج

الأكبرالدوققصرالرئيسيةمعالمهاومن.نسمة064.76

وقاعة،الميلاديعشرالسادسأغرنافيبنيالذي

التاسعالقرنأوائلفيأنشئتانتيالكبرىالاستقبال

الحكما.مقرهوالذيالأكبرأسدوقاوقصرعشر.

الاتحادوكالاتمنلعديدالرئيسيالمركزالمدينةتعد

للبرلمان(العامة)الأمانةالإداريةالهيئة:منهاالأوروبي

كذلكالمدينةوتعد.الأوروبيةالعدلومح!صمة،الأوروبي

البنوكمنلعديدفروعلهايوجدحيثدوليا،ماليامركزا

الأجنبية.

حصنا،الميلاديالرالغالقرنفيالرومانالجنودأنشأ

كونتبنىم639وفي.الحاليلوكسمبرجموقعفي

تكونتحتىحولهاتتزايدالمبانيوبدأت،هناكقلعةأردينز

هذهقوةزيدت،السنواتمروعلىأسوار.ذاتمدينة

القرنمنتصفوفيالهجماتمنالمدينةلحمايةالأسوار

الأسوار.معظمأزيلتالميلاديعشرالتاسع

بر!افيجنديأم(.086-أ)784إدموددلوعير،

عامبرزب!تنهريستكشفوهوالحجريالفحماكتشف

أسترالياإلىأم682عامدارلنجحاكمأرسله.أم582

لوكيرتمكنحيث،أميتيأ!شراعيةااسمفينةمتنعلىالغربية

يستيمأنقبلبريطانياباسمالأراضيهذهضممن

أممتراليافيألبانيمدينةوأسل!بها،المطالبةأسفرنسيونا

فيلوكيرولد.أم827عامسيدنيإلىوعادالغرلية،

،أم308عامالبريطانيبالجيعقوالتحقبإنجلتراديفون

.أم582عامأسترالياإلىووصل

أم(.029-)1836نورمانجوزيفلوكير،

حولالهيليومعنصروجوداكتشفإنجليزيفلكعالم

بدأعاما.03بحواليالأرضعلىا!ضشافهقبلالشمس

عشرالتاسعالقرنصعتينياتفيالشمسدراسةلوكير

أطتحليلمنظارابهملحقاالتلسكوبمستخدماالميلادي

عنأضاتجةاالطيفألوانمراقبةمنذلكمكنهوقد.أطيفيا

عاموفي.الشمسمنالمنبعثللضوءالختلفةالأنواع

الشواظعنالناجمةالطيفألوانشاهدأم،868

نأووجد،شمسيكسوفأثناء(شمسية)نيرانالشمسية

الفلكعالماتوص!!وقد.غازيةحالةفيالشواظهذه

نفسإلىبالهند،يعملكانالذيجانسنبييرالفرنسي

لايتطابقطيفياخطاكلاهماشاهدفقد.الاكتشافهذا

وتوصل.الوقتذلكفيمعروفكيميائىعنصرأيمع

جديد،عنصرنتاجيكونأنلابدالخطهذاأنإلىلوكير

الالممموهىهيليوسكلمةمناشتقاقاالهيليومأسماه

الجمعيةلعضويةلوكيرانتخب.للشمسالقديماليوناني

الجريدةأسس،نفسهالعاموفي.م9186عامالملكية

عاماالخمسينمدىعلىبتحريرهاقامالتيالطبيعيةالعلمية

أضالية.ا

خلايابعضفبهتنموالذيالسرطانمننوعاللووو

ويسمىفيهاالتحكملايمكنبصورةويتكاثرالبيفاء،الدم

البيضاءالخلاياتدافع.الدمسرطانأوالدمابيضاضأيضا

منالغريبةوالموادوالفيروساتالجراثيمضدالجسمعن

.الدم:انظر.جمئال!نواع

الجسمالبيضاءالدمخلايالبعضالمفرطالإنتاجيؤذي

وتوقف،والدمالأنسجةتغزوالشاذةفالخلايا.طرقبعدة

قدرتهالعظمنقىفيفقد.الطبيعيةالبيضاءالخلاياإنتاج

.الدمإنتاجفييؤثرمماالطبيعيةالدمخلاياإنتاجعلى
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ويمكن.الدمفقر:انف!إ.الدمفقرإدىالوضعهذاويؤدي

شضخمباللوكيما،المصابينالأضعخاصالدىيكونأن

اللمفاوية.الغددفيمبضمخموالكبد،الطحالفي

أيضادمهماينزفونقدالداءبهذاالمصابونالأشعخاصوا

بسهوأصة.

أصيضاءااارراخلايامرألواحمسةالأقلعلىيوجد

أصلمفاوياتواوالحمضاتالقعداتهيالجسمافي

منأياصيميااللوجصيبأنيم!شر.والعدلاتوالوحيدات

أضوعفقا"الرضهذاالأطباءاويصنرو.الخمسةالأنواع

مرضأنواعحميعت!صنأنيم!شكما.المصابةالدمخلية

فىبسرعةيستفحلىالحادفالمرض.مزمنةأوحادةاللوكيميا

أشهرخلاأ!الريفريموتأنويم!ش،اطعالجةعدمحال

يستمرأنيم!-ركتر،أءبم!أرشيتصوأمنهالمزمنأما.قليلة

.سوات

أسدىامرصأعداأ!دقيوتااسمببالعلماءيعرفولا

معدالأترأص!جميائية،االمرادبعفرأنيعتقدونوهماالبشر.

-أن.مم!اثة11-الا01والاءالاشعا-!
سمخما-!..-!رصصر.!!عمنجيره

أ!دىامرص!تسبأنللفيرئنساتويمكن.تطورهفي

نأفيأجاحث!تامنأعديداويشكالمخبر.حيوانات

.فيروسعنناجمايكونأنيم!شالبشرعندال!وكيمجا

فقطواحطالوعاالا!حتىالطهبيالبحثأظهر،ذأكومع

.فيروسيسببهجدا،نادراويعتبرالبشر،عندالمرصلىمن

الكيميائيةالمداواةتستعملاكتيالحدشةالمعالجةإن

زرعوأحيانا،الشعاعيةألمعالجةوا،المريضإلىالدمونقل

نأويم!س،المرضأعراضم!تخففأنيمحنالعظمنقي

وفيذأسكومع.الحالاتبعضفيأحثمفاء،افيتتسبب

أصشاذاأخموايعودالمرض!معالجةوبعدالحالاتمنالعديد

المريفر،موتفييتسببرجديد،منالبيضاءالدملخلايا

حصموصاالمرضربهذاالمصاب!تمنعدداهناكأنإلا

!مه.الشفاءيمحنهماالأطفال

.لسرطانا:أيضانظرا

مسرحيكاتب(.أم)229راي!لز،

صيف،هيباهرانجاحاأحرزتمسرحيةألص،أسعترافي

فيمرةالأولتمتيلهاتموقد.عشرةالسابعةالدمية

ولهذه.5791عاملندنوفيأم559عامملبورن

الأمشرافي.الأدبافيالواقعيةإرساءفيالفضلالمسرحية

قاطعىمنعددحوا!المسرحيةهذهأحداثتدور

يست!سثمفونممن،اطدينةفيأضساءاوبعص!القصسب

تفولىعنالقبولتلاقيكانتالتيالأ!شراليةارةالأ!عصوأ

الهواءفييعيشونالذينالجفاةأخاسام!النوعذلك

التحولاتوتحستخدم،مسليةالمسرحيةوحبكة.الصلقا

مسحةأنكما،غريبةبنهايةالأحداثوتختتمالمفاجئة

فيالواقعيةتعززالحوارفيوالف!صاهةوالحكمة،التهكم

المرسومةوالشخصياتالشحونةالمواقف!إن.المسرحية

المسرحيةوبناءوالحركةبالدلالةالمسبوكوالحواربوضوح

مفعمةمسرحيةالعملهذامنيجعلذلككلأجارعا

لولرفشخصيات،ذأ!ثعنوفضلاأضأثير.اربالحيوية

أصيلا.عفوياأجاأسفهـاحلامايبدوبماتمصهأت

.أ.هـلعدفمما11!

بنمص!ريين!سرحيتير.-هـ!صب

ثلاثية.المسرحياتهذهش!صلتحيثأسثمحصياتا

(أم)959بيكاديلليحطاب:الأخرىامسرحياتهوتشمل

أم(.)639المحلوقةغيرالوجنة

م(.29811791)كينيثثيودور،لولس

الأمراعتخصصفيلعملهاثستهر،أمري!ياصبيب

تطويرعلىساعدوقدالجلد(.أمراص)دراسةالجلدية

عملكما.ومستعصيةنادرةجلديةأمراصأحدذعلاحات

أجةبميداوفاز،المدنيةالؤسساتص!أ!ديداأ-تأ!مابمشاص

بولايةثيبودوكس،فيلوكسوأسدا.ا465أحامسبيغا!!

علىوحصملالأمريكية،األمتحدةاأ!لاياتافيأ!يزيانا

وقد.ويسترننورثجامعةمنالطبفيالتخرجشهادة

وحتىأم429منالجلديةالأمراضتخصمصبشدريعه!قام

أيضا.هناكالأبحاثوأجرى،أم149

عدماءأحدأم(.061؟أ0)59بيترلومبارد،

بعنواننصرانيامرجعاكتب،الوسطىالقرونفياللاهوت

.ام581عامكتابتهمنالتهى،للحكمالأربعةالكتب

اللاهوتمدارسفيرئيسيامرجعاأممتاباهذاظ!!وقد

.عامثلاثمائةأ!طوا

الساب!تلآراءالحكم!ضابهفيلومباردعرض

النصرانيةالمشكلاتحولتدوراشتيتلك،والمعاصرين

أبرزمنعددمنالاراءهذهجمعوقد.منهجيبأسلوب

أوغسطين.القديسوبخاصة،أكنيسةباالثقاتالرحال

وكتب،الكنيسةموقفبتلخيصأ!مباردقامكما

طلابعلىكانوقدااللأمور.اهدهحولالخاصةآراءه

كتاببشأنتعليقاتهمايكتبواأنعديدةلقرونأ!لاهوتا

هذهبعضكانتوقد.نقديةمقالاتش!س!ثفيالح!ص!ا

علماءكتابهاإلىالمنسوبةأعبرىاأ،عمال1هيالمقالات

ومن،الوسطىالقرونفيالبارزينوالفا،سفةاللاهوت

ووليمسكوتسدانزوجونفنسيربولاسانتبينثهم

.أوكهام

فيودرسبإيطاليا،نوفارامنبالقربأ!مباردولد

م1341عامحواليفيباريسإلىوذهببوأنحدا،
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ماوسرعان.نوترداملكاتدرائيةالتابعةالمدرسةفيللتدريص

قلم.وصاحباللاهوتفيعالمابوصفهشهرةاكتسب

لباريس.مطراناتعيينهتم،أم951عاموفي

اسمعلىسميتإيطاليا،شمالفىمنطقةلؤمياردي

منوقتفيهناكعاشتقبيلةوهماللومباردلمجين،

لأ653898.8لومبارديسكانتعداديبلغ.الأوقات

وتشمل2.كم23ر842مساحتهاوتبلغ،نسمة

وكومو،وبريسيا،بيرجامو،مقاطعاتلومباردي

وفاريس.وسوندريو،،وبافياوميلانو،،نتوفاوما،وكريمونا

إيطاليا،فيالأولىالصناعيةالمنطقةلومبارديوتعد

ميلانو.وعاصمتها

ميلانو.،اللومبارديون:أيضاأنظر

م!غزتجرمانيةقبيدةأعضاءاللو!ميارددون

السلطةوهددت،الميلاديالعسادسالقرنأواخرإيطاليا

.للبابواتالسياسية

جتلاندجزيرةمنقدموااللومبارديينأنالمربمومن

الجزءبمحاذاةألمانياشمالإلىوهاجروا،البلطيقبحرفي

بدأالميلاد.قبلالثانيالقرنفيالألبنهرمنالسفلي

ثم،الميلاديالرابعالقرنفيجنوئاالتحركفياللومبارديون

وقد.م094عامحواليبالنمساالآنيعرففيماامشقروا

معظمعلىوسيطروا.م685عامإيطاليااللومبارديونغزا

شمالمنجزءفيواستقروا،الإيطاليةالجزيرةشبهأجزاء

.لومباردييسمىمازالإيطاليا

نفوذهمعلىاللومبارديونيقضيأنرومابابواتخشي

)الفرنجة(بالفرانكيينالثانيمشيفنالبابافاستنجد،السياسي

ببيبينالمعروف،بيبينالفرانكيالملكفغزا.م754عام

منجزءابيبينأعطىوقداللومبارديين،وهزمإيطالياالقصير،

سحقم،774عاموفي.م756عامللباباإيطالياوسط

الفرأنكيونفأحكماللومبارديين-القصيرببينابن-شارلمان

مأمن.فيالبابواتسلطةوبقيتإيطاليا،علىقبضتهم

)سطهوعالضوءا!كموء(؟ا)كميةالإفهـاءةانظر:.اد!

الضوء(.

أسكتدندا،بحيراتأكبردومندبحيرة.دحيرةلومدد،

كم32حواليبعدعلىتقع.شهرةأكثرهامنوواحدة

الأسكتلندية.بالمرتفعاتجلاسجومنالغربيالشمالإلى

العديدعلىوتشتمل،جبليةمنطقةفيلومندبحيرةوتوجد

عندكم8وعرضها،كم37البحيرةطوليبلغالجزر.من

أشهربينمنلومندعنأغنيةوهناكبها.نقطةأعرض

العشائروقدكانت.الأسكتلنديةالشعبيةالأغنيات

لومندبحيرة

هذهضفافعلىتحتمعالقديمةالعصورفىالأسكتلندية

.البحيرة

الديمقراطيةالكونغوانظر:.باتريس،لومومبا

.(لاستقلال)ا

-1171)ف،ئيلميخا،لومونوسوف

قسمباسمرسمياعرفقسملأولرئيسأم(.ء76

تابعاالقسمهذاوكان،العالمجامعاتجميعفيالجغرافيا

اهتمامهلومونومموفعنوعرف.الرومميةالعلوملأكاديمية

الطبيعيةالظروفعنالجغرافيةوالبياناتالمعلوماتبجمع

فيأسهموقد،الاقتصاديةوالظروفوالسكانللأراضى

اراءالروسيةالعلومأكاديميةوتبنتموسكو.جامعةتأسيعر

المعلوماتلجمعمتخصصةبعثاتفأرسلت،لومونوسوف

رومميا،مناطقلإحدىوالاقتصاديةالطبيعيةالجغرافية

.سنواتبثلاثلومونوسوفوفاةبعدوذلك

سكانهاعددمدنها.وأكبرتوجوعاصمةدمي

خليجعلىتوجو،غربىجنوبوتقعنسمة476.366

الأطلسي.المحيطمنلسانايمثلالذيغينيا،

منتجاتلتصديرالرئيسىالمنفذلوميميناءويعتبر

وغير،النخيلوزيت،والقطن،والبنالكاكاو،منتوجو

منلوميفإن،ذلكإلىبالإضافة.منتجاتمنذلك

سوقبوجودالمدينةتمتازحيث،الشهيرةالسياحيةالمزارات

الرملية،وبشواطئها،بالحيويةمفعمالطلقالهواءفي

دولي.مطارالمدينةفييوجدكما.الفخمةوفنادقها

تمعندماام،798عامحتىصغيرةقريةلومىكانت

توجووقعتذلكوبعد.ايلألمانيةلتوجوعاصمةإلىتحويلها

علىحصولهاوبعد.أم919عامالفرنسيةالسيطرةتحت

لومي،مطارتوسيعتم،أم069عامفرنسامناستقلالها

الوحيدةالجامعةمقروصارت،جديدةفنادقفيهاوبنيت

توجو.في

مم!ي!يمح!ؤك!-حثتخ!!عصوثحط54ثر2،؟
3حيخ!!لمحررح!!حرممص!لديمماشهالى

؟.سشكسلمل!!لىركابنبحدر!حآ!اللتثممادلاجدولسالثرير!!

ألمخض!لورق،/لم!اسكرا!د!29ث!!ر( لمك!طلسىلوم!هدحاا!ثطمم!،صس!أ

لكعبرد!كيئلميئ+!بمو1!ع-دلبر

ص-صدسمان!احم!ممم1ايرلأ!اسكتلندا:1

+حصر-!رصيه!وىسطر!كميدهاولك5-(ء-ءإنجلترا

ميل005،01.ء1،02
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اليصلى(.)إلىللشهيةالفاتحة،الاصحةوالحصراوات!هاعوااوألوان()أعلىالحريروالأوراتاشائعةالألواراتشط!الطبيعيةالألوانفىالبهيرالتنوع

داتالسامةالضفدلأعداءشديدا!ديراالمتلأاخانالأصمرواالأررثااطونالىاويعطيا!سط(.ا)فيطلعهاإلىاصح!!االلولىساطعةاشهرةوتجدب

أجسار(.ا)إلىالحموليةأمريحا!يتوحداقي،السهمىاحتمحلا

لى

للونا

غروببألواننبتهجفسحن.لالجمالعالمنايملأاللون

الأصفرواللوناللامعالأحمروباللونالبهيالشمس

الزهريةبالنباتاتونف!!نسحرو،الخريفلأوراقالدهبي

دوراالألواناتؤدممب.كماالمتلأأصةشزحقوسوألوانالجميلة

كثيريختارفمثلالحياتما.الأهميةواأجهجةاإضافةفيمهما

منازلهمويزينون،تامةبعنايةملالسهماألوانالناسمن

يحاول.للناظرينمتعةأومسرةأوجميلةآثاراتحدثأ!انبأ

باختيارهموتعبيراواقعيةأكثررلمموماتهمجع!!الفنانون

بتمعن.للألوانوترتيبهما

الىياضةففىوالاحعار.للاتصالومميلةالألوانتصلر

ط?

إليها.ينتمونالتيالفرقأ!لاعبينالازياءالمحتلفةالألواناتوض!!

الأمرأصسائقيناالحمراءالمرورإشاراتتفيد،الوقشي

يمكن،الملونةالحريمةأفيلالمرور.السماحوالخضراء،بالوقوف

واللون،أحرىمياهومصادرأ!لأنهارالأزرثااللونيرمزأن

إلخ...للطرقالأحمراواللون،والحدائقالأخضهـللغابات

شائعةتعبيراتعدةشيالألواناأسماءتستخدم

ير.وال!!الأمز!أ!صف

فال!لوان.الطبيعةفيمهمادوراأيضاال!لوانتؤدي

نحوهاتجذبالأزهارأكماممنكبيرلعددالبراقة

تلقئفيالحشراتهذهتساهمأنويمكن.الحشرات

وثمارا.تنئبذوراأضباتاتاتجعل،ولالتانيالأزهار،

الحيواناتأنواعمنالعديد،الألوانانزاهيةأغواكهاوتجذب

فتنبت،الروثعبرالفواكهبذورتلفظوالتيالفواكهاكلة

تنتشرأنيمكنأعيفيةاوبهذهروثها.وقعأيمماالبذورهذه

مساحاتإلىطبيعياانتشارال!فواكهالمنتجةالنباتات

.جديدة

لها.قرائنجلبفيالحيواناتبعضالألوانوتساعد

الزاهيةالساطعةالألوانذاريشهالطاووسينشرفمتلا،

الحيوأناتمنكبيرعددألوانوتساعد.أنثاهيغازلعندما

القطبأرانبفمثلا،الأعداء.وتفاديالهروبفي
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لأقيلآيزىجم!ا!

3صىءلا

!!ئه!ع/،تمىىبن؟قيع+!!دتن!لمأ!؟عيزكأ"كا؟كا!ع""!كاكاع3/لأيبس+--ء--

ألأءعءبرصء؟اكاكالممكا--؟،،كا،ىص؟7"دىصسزر"!ى!-"3!يريزءش"

بيكاسوبابلوالفنانلوحهفىالزرقاءالألوادلما!شحدام.المعلوماتولتوصيلالأمزجةعنلتعجرعادةالألوانتستخدم.الألوانبوساطةالإئصال

الأيسرالعلويالشكل-النيونلإشاراتالمتيرةالألواناتلفت.والوحدةلالحزدشعورايحدث-أعلاهالأبرالحتمكل-العجوزالجيتارعازفالمسماة

اللاع!ود.لهايختميالتيالفرقمعرفةفيالمشاهدين-الأيسرالسفلىأحشكلا-الرجبىكرةلاعبىزيألوانوتساعدالاس!.انتباه-

والطول.الموجيهالأطوا!منمدىالضوئيةوللموجات.الصيففيداكنةسمراءألوانذاتفراءلهاالشمالي

لهاالمناظرةوالنقطةموجةفينقطةأيبينالبعدهوالموجييجعلمماالأبيضاللونإليالشتاءفيفرائهالونويتحول

الأطوالذاتالضوئيةالموجاتلناوتبدو.التاليةالموجةفي.الثلجفيالارانبلهذهالأعداءرؤيةالصعبمن

يحتويالذيالضوءويبدو.مختلفةبألوانالخشل!ةالموجيةإلاالأضمياءأوالألوانرؤيةعننتحدثأننامنوبالرغم

الشمس،ك!موءالشسب،بفضالموجيةالأطوال!لسالذيالضوءمنالجانبنرىبل،حقيقةنراهالاأننا

قيواقحالمو!الأطوالمنالخلائطبعضوتوجد.أبيضالأشياء.هذهتصدرهأوتعكسه

الفوء.انظر:بيضاء.أيصحاراتإفإلىوضلىالضوء،هذاأعجنناقستقبل

من!ؤ!لالثمس،ضوءمن!حاعيمروعن!ماا!نأ!مابخ!لالإشاراتهذهوتنتقل.كهروكيميائية

ال!شعةفإنالمنشور،تسمى،خاصةبطريقةمشكلةالزجاجمازالذلكومع.ملونةصورايترجمهاالذيالدماعبمإلى

تحللى.مختلفةبزوايامنحنيةمنهتخرجللموبتا!فة!او!ااتياي!ةعنأح!ماءايجهلهالذيالكثيرهناك

الألوانمنمجموعةإلىالشمسضوءاللانحناءاتهذه.بال!لوانالإحساسمنوأدمغتناأعيننا

!حقوسألوانكلعلىالمجموعةهذهوتحتوي.اكاص!والضوءالألوانيينالعلاقة

أحدعندبنفسجياالضوءويبدو.المرئيالطيفوتسمىنعرفأنعلينايجبالألوانرؤيةكيفيةندركلكي

أقصرالبنفسجيالطرفهذاويمثل.المرئيالطيفطرفي،الطاقةصورمنصورةفالضوءالضوء.طبيعةعنشيئاأولا

الطرفهذاعنالابتعادوعند.نراهأنيمكنموجيطول.مختلفةأوجهمنالموجاتلسلوككاثللمحلوكوله
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يبدوويزداد،للضوءالموجىالطولفإن،الطيفخلاأط

تمأصيابرتقاثمأصفرثمأخضرت!أزرقبالتدرلثالضوء

حيثأخدريجبالاخرأصنمنالانتقالويكونأحمر،

:يم!ش.الطهيفمنلهالمجاورةالألوانمعلونكللمجداخ!!

هشاتما.أحمرالطويلالموجيالطولذيالضوءلوننرىأن

كهرومغنطيسية،موجاتصعباردالضوئيةوالموجات

اطغنصيسية.أ!اقةاوأح!ربائيةاالطاقةمنأنماطمنتتكون

الكهرومغنطيسي-الطيفمنجزءاالمرئيأ!يورأاويمثل

الحموحاتحيةأاالأطوالامدىيحويالذي

ا!لأشعةالبنفسجيةفوقالأشعةاوتوجد.الكهرومغنطيسية

الطيفوخارجالبنفسجيالطرفبعدجاماوأشحعةالسينية

الراديويةوالموجاتالحمراءدونالأشعةاتوجدكما،المرئي

الموجاتانظر:.المرئيالطيفوخارجالأحمرالوفبعد

الكهرومغنطيسية.

أضيونا!اشاراتالمروركإشاراتالأشياءبعضوتبدو

مدىعلىيحتويتبعثهالذيالضوءلأننظراملونة

امعفمأتمدو،مدأسكو.الموجيةالأطوالمنمحدود

الأشياءاوتمتصر.أحجميائياتركيبهابسبببمملونةالأشياء

اطوحيةا!الأطوااوتع!صرأ!موء،امنمعينةموجيةأطوالآ

نباتىحسمعلىالشمسأشعةتسقطفعسدما.المتبقية

يدالضوءمعظمتمتصالجزر،مكوناتفإنمثلا،كالجزر،

الطولذيالضوءمعظموتعكسالقصير،الموجيالطول

الطولذوالضوء،هذايصلوعندما.االلأطولاالموجي

برتقاليا.لنايبدوالجزرنباتفإنأعينناإلى،الأطوأ!المرجي

يحتويالذيأضوءامعظميعكسالذيالجسمويبدو

بالتقريب،،متساويةلكمياتالموجيةالأطوالكلعلى

الذيالضوءمعظميمتصالذيالجسمايبدوبينما،أبيض

متساوية،بكمياتالموجيةالأطوادكدع!يحتوي

أسود.لالتقريب

الألواننرىكيف

لرؤيةمقدرتناتعتمد.الدماغومهمةالعينمهمة

الوظائف!هذة.والدماغللأعينوظائفعدةعلىالألواد

منمنعكساضوءافإنماجسمإلىنن!فعندما.معقدة

الضوءحدةعلىعينكلتركزأعيشا.يدخ!!نفسهالجسم

رقيقةطبقةوالشب!جمة.الشبكيةعلىأصلجسمصورةمكونة

منالعينتجويفوجوانبمؤخرةتغطيالأنسجةامن

للضوء.الحساسةالخلاياملالينعلىوتحتويالداخ!!،

علىيسقطالذيالضوءمعظمالحلاياهذهوتمتص

هذهوتنتقل.كهربائيةإشاراتإلىوتحوله،الشبكية

إليهتنقلهاأعصاببوساطةالدماغإلى،الضوئيةالإشارات

بعد.عن

الخلايامنرئيسييننوعينعلىالشبكيةتحتوي

التسميةسببويعزىوالخاريط.العصي-للضوءالحساسة

لأقصىحساسةالقضيبيةفالخلاياالخلايا.هذهأشكالإلى

الأطوالتمييزتستطيعلاولكنها،الخافتللضوءدرجة

اللونمنمساحاتفقطنرى،أصسبباولهذا.الموجية

شيالخروطيةالخلاياتبدأ.الإضاءةخافتةالغرفةفىاشمادي

وسطوعا،إضاءةأكثرالضوءيصيرعدماأصلضوءالا!شجالة

العمل.عنالقضيبيةالخلاياتكصنفسهأ!قتاشصى

للألوأنالطبيعيالإبصارذيأسثمخص!اشب!جة:تحتوي

هذهاحديستجيب.الخروطيةالخلايامنأنواعثلاثةعلى

القصيرالموجىالطولذيللضوءشدةلأقصىالأنواع

رئيسيايتفاعلثاننوعويوجد.الأزرقاللونيقابلوالذي

الأخضر.اللونايالوسطالموجيالطولذيمإلضوء

الطولذيللضوءحساسيةأكثرفهوالثالثالنوعأما

الأحمر.اأطوراأي،الطوي!الموجى

منالأعصابإليهتحملهاالتىالإشاراتأ!دماعايرتب

التيالكيفيةتزالولا.ملونةبصريةصورايترحمهاوأمح!ت،ا

لمعامضاسرا،الألوالىندركأنمنا!دماعابهايم!صنا

لتوضيحنظرياتعدةالعلماءطوررقدبعد.تمامايكشص

فىونوقشتالنظرياتهذهبعض.قدمتالألوانارؤية

.الألواندراسةبتاريخالخاصالجزء

عن:ويقال.أ!لألوانتامإبصارأسديهليسالناسوبعض

وتوجد.الألوأنبعمىمصابونأنهمالناسهؤلاءأمثال

أنواععلىتعتمد،الألوانلعمىمختلفةودرجاتأنواع

أحديكونوقد.الشبكيةفيطيةالخروالخلايافىالخلل

أشدوهيمعطلا،أومفقوداالخروطيةالخلاياأنواع

هذابسببالمصعابونالناسويخلطامستفحالآ.الحالات

جداقليلعددوهناك.الألوانوبقيةمعينةألوانبينالخلل

ومعظم.كليةالألوانيبصرأنيستطيعلاالناسمن

انظر:معالجتها.يمكنولاوراثيةالالوانإبصارمشكلات

.الألوانعمى

العملياتمعظمتحدث.الألوانلإبصارمدهشةآثار

عندلحظيةتكونوتكادتلقائيا،أسدماغواالأعينفي

ألانعيأندونتعلمناوقد.الألوانبابصارلناتزويدها

الأخصوعدلى،العملياتلهذهمعيمةإبصاريةآثارانرى

وقد.الألوانلتغييرأعينناتتكيفعندماتحدثالتيتلك

ندركها.عندماومفزعةمثيرةأومفاجئةالاثارهذهلناتبدو

لاالتي،الألوانإبصارآثاربعضتوضيحبسهولةويم!ش

عملية.بأمثلةطبيعيانلاحظهها

بتغطيةالإبصارأثارمنواحدانوصكملياأنيمكننا

،أخرىبورقةساطعةبألوانملونورقمنصحيفةنصف

الملونةالمساحةإلىالنظرأطلنافإذا.خالصأبيضلونها
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".مخصوصشكلذوزجاحي"جسمامشمورحلالأبيضصوءيمرعمدماالمرئيالطيف!يسمىالألوانمنشريطيتكون

الموجاتالمشحورويحني.اللونبمفسجيةالموحاتهذهفتمدو،يمكنماوبأقصىطولاالأقصرالضوئيةالموجاتالمشحوريحني

فوقالأشةوتقعوالأحمر.البمفسجيبيركلهاالألوادلقيةوتقع.اللونحمراءالموجاتهذهفتبدويمكى،مابأقلالأطول

تسمىبوحدةالضوئيةالموجاتأطوالوتقاسللبشر.مرئيةعيروهي،الطيصهذاخارجالحمراءدودوالأشعةالبنفسحية

المتر.م!بليونعلىواحدايساويالذيالنانومتر،

المرئياط!ا

دودشعةأ

الحمراء

فإنالبيضاء،الورقةأبعدناذلكبعدثم،ثانية03لنحو

منسطوعاأكثرستبدومغطاةغيركانتالتيالمساحة

أكثرالمساحةتلكوتبدو.مغطىكانالذيالنصف

ويسمى.للألوان(معتادة)تصيرتتكيفأعيننالأنسطوعا

اللوني.التكيفللألوانالإبصاريالأثرهذامثل

بعدثم،ثانية03لنحوملونةصمورةفيحدقناوإذا

.للصورةشبحاسنرىفإنناأبيضسطحإلىنظرناذلك

ولكنالأصليةالصورةشكلنفسالصورةلشبحويكون

فإنحمراءالأصليةالصورةتكونفعندما.مختلفةألوانه

خضراءالصورةتكونوعندماأخضر،يكونشبحها

الشئفيالزرقاءالمساحاتوتصيرأحمر.شبحهايكون

أيضماويتناظرزرقاء.تصيرالصفراءوالمساحاتصفراء،

ويطلقوشبحها.الصورةفيوالأسودالأبيضاللونان

التباينمصطلحالألوانلإبصارالمدهشالأثرهذاعلى

المتسلسل.

يتأثرلونأيمظهرأنعمليانبينأنأيضاويمكننا

لخلفياتملامسااللوننفصوضعنافإذا.بهالمحيطةبالألوان

حالة.كلفىمختلفوكأنهسيظهرفإنه،الألوانمختلفة

بخلفيةيحاطعندمالونأييظهرذلك،إلىوبالإضافة

بخلفيةيحاطعندما،عليهسيكونمماسطوعاأكثرمظلمة

وأاللونيالحثالألوانلإبصارالأثرهذأويسمى.مضيئة

فيأواناالأحيانبعضفينرىأنويحتمل.الآنيالتاين

ألواناالألوأنهذهمثلوتسمىوبيضاء.سوداءمساحات

وهمية.

الملونةالأجسامتبدو.الإصاءةمنمع!تلحدتحتاجالألوانرؤية

هذهلفسوتبدو.رماديةالخادتالصوءفي(،اليمين)إلىكالرحام،

ملونة.الساطعالضوءفياليسار(،)إلى،الأجسام
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أنماطيأخف!!التركيزأ!هميةاالألوانانشاهدربما

حكمورةإدارةعندتمت!كالتيوميضذاتوليضاء!عوداء

.كبيرةبسرعةأطلوناكيرالتلفاز

الحيواناتعندالألوانإبصار

!أنوا!زوأ!يور11أنواعصتوكتيردوالقررللنساص!

إبسارا!ديناصمابايتمالهللألوانإبصارالأسماكا

اكاتاخيوصصبيرعددشهناكذلك،ومع.الإأ!ان

مثلا،شيفيتما.صمختلفةلكيضيةالأأ!انابيصرالأخرى

ش!ط!فيالأأ!اداترىأخمامسي!اأنعلىأجمحوثاتداط

اناتحيولعروأع!ت.أ!لونارماديةالغماممتعددةظلال

مثا،،.هـصشكأاهأنكستفيماالأأ!موءحساحمةأخرى

انتىوأجنفسحيةاشوثأ!حوءاأشعةيرىأنالنحليستطيع

يصتصئ!أ،الأصرى،اأضاحيةامنو.للآدمي!تمرئيةغيرهي

الأحصر.انأطوايرىأنالنح!!

اللونإنتاجطرق

عدد!زاهـهـصيودأغناكواوأ!كمناعاتاينئأصحاب

أ!جيراأ!دداحثذامثلىايوشروول!ي.مختلفةأ!ادباأشياء

طريقت!!إحدىيستعملونشإنهبم،الختلفةالألوانامن

ألمصمبعاتاحلصأأ-:هماأطريقتاناهاتان.أسعا!ميت!ت

.أيلوناالضوءخلط2-

الأأ!انامنكبيرعددتحفعيريم!ش.اغصبغاتخلط

موادعنعبارةالمصبغاتوا.المصبغاتبخلطالختلفة

ء،أ!اأا"!سالحبراداطومنأحددأطوناخصحسبكيميائية

سدخ!.تالية03اسحواحلماثرمرفيحدثعمورةشبحترىلكى

اطعلم!مورةسترىعدئدخيصاء.ورثمر!كعحعمةإلىال!رداك

الحقيقية.يألواله

!ااملأاءحيالوحيميةالألوار

!.لمحنصاب،لآ01؟سهلملأا

احد:اررطهاعدقياملىتوس!

م!اللوس!تمساحاتشيتصشاقي

في،،هتةوهميةرديةومساحةحةة9

.أعا!هاهحيمةير

منالمصبغاتمعظموتتكونا!باشير.أواأضلولناوأقلام

أخرىموادأوشيمأولمموائ!!معتحلصأناعمةمساحيهت

وتسمىالاشمياء.تلوينفيالشخدامهايسثلحتى

والمصبغات.الصبغاتالسوائلفيتذوبالتيالمصبغات

موادحلالأوأسموا،!اخلاأ!تنتشروأحشتدوبلاالتي

تسمىالصغرمتماهيةصلبةحسيماتش!ص!!شيأخرى

خضابا.

!ثلا،.ثالثأ!نينتج-مختلفانمصبغانيحلصأعندما

خضابمنطلاءمعأزرقخضابمنطلاءخلصأعند

يسقطوعندماأخضر.كأنهيظهرالنابخالطلاءفإنأصفر،

الطلاءطبقةيخترقمنهكتيرافإن،الناتجيالطا،ءعلىضوء

حسيماتوتمتص.الحضاببحسيماتويصطدم

أطويل،االموجيالطهولذيالضوءمعظ!االأزرتاالخضاب

ويمتصأجاوأصفر.وبرتقاأحمرأيفهرالذيالضوءأي

القصير،الموجيالطولذيالضوءمعظماالأصفراالخضاب

معظميمتصولابنفسجيا.أوأزرلىيظهرالذيأصضوءاأي

خلاليعكص!وأسكن،المتوسطالموجيأطهوأ!اذيالضوء

أعينناإلىالمنعكسالضوءهذايص!!وعندماأطلاء.اسطح

منخليطمصئفيح4!ويمتصأحضر.أ!لاء11نرىظ5نج

الذيللضوءالموجيةأ!الأطواابعفرمختلفةمصبغات

الأحياندعضفييشارأحسببازأعذا.عليهيسقصأ

يأبمالطرحتلوينطأصحيفيةابهذهالتلوينويسمى

لال!متصاص!.

ه

5ه
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لألواناآثار

ورةلمتجاا

وبالإضافة.محتلفةحلفيةلألوانملامسايوضععندما!ختلفااللوننفسبظههر.بهالمحيطةبالألوانلودمظكهرشأثر

،أحرىتوليفاتسعضفيولكىثالثا.لولامكونة،معينينلونينداتتوليمات!ىمحتلطهةالألوادتبدودلكإلى

إلصاري.باهتزازشعورامحدثةمتعارصةالألوادتدو

لهاأعلاهالتوضيحيةالرسوماتليالرتقاليةفالمربعات.مختلفةخلفياتمقابلوضعهعندمختلفال!دواللون

وضعهعدع!سههومماسطوعاأكمرسوداءخلفيةمقا!!وضعهعندالبرتقالياللونيبدولكى،اطونانفسجميعا

مقابلوضعهعمدعليههومماحصراءحلفيةمقابلوضعهعداصفراراأكثرويظهر.رماديةأوليضاءخلفيةمقابل

ليضاء.أورماديةحلفية

لونالىيمدوعدمايحدتالإبصاريالاهتزاز

تظهر!حرنا.فيويهتزانيتعارضانوكألهما

لطريقةتومضوكأ!اوالصفراءالبمفسحيةالحتمرائح

الأبصار.تخطف

بتراكيبخلطهايمكنمصعبغاتثلاثةأيتعرف

وأالأوليةبالمصبغاتآخرلونأيلتنئتقريبامختلفة

مجموعاتإحدىوتتكون.الطلاءفىالأساسيةالألوان

.والأزرقوالأصفرالأحمرمنالشائعةالأوليةالمصبغات

وكألهحالوسانيبدوعدمايحدتالابصاريالخلط

الأحمراللونانسدوأخا.ثالوناليكولابمتزحاد

مرلعلتكوي!ممتزحانوكأنهماأعلاهوالبرتقالي

البعد.منالشكلإلىينظرعدمابرتقالىأحمر

المصبغاتمنأزوأجخلطمنالناتجةالألوانوتسمى

الأحمرخلطمنالبرتقاليويتكون.ثانويةألواناالأولية

،والأزرقالأصفرخلطمنالأخضرويتكونوالأصفر،

وجدوقدوالأحمر.الأزرقخلطمنالأرجوانيويتكون
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منخليطينتجكيف

ثالثا؟لوناخفمابين

الضوءم!معيحةموجيةأطوالايطرحأوالح!ما!يمتصرطلاء،ي(ملولة)حسيماتلحصا،تالصوءيصصدمعدما

اللودويعتمد.محتلفةموجيةأطوالطرححضا!كليقوممحتلفةحضا،!سم!ص-طلاءوفي.الأحرىايعكل"

.بالطرحالتلوينيقةأ!ااعدهالألواداإشاحيسمىارراطرحها،شاطوحيةالأطوالاأيعلىلراهالدي

إتحسيماع!تحتوي!ا،ءلصقةيصطلىمضوء

اصوءاسصيعكصأصمر،وآحرأررقحصا!

صقةالافيا!كموءاوحترق"هحشحلفي

اطا،ء.ا

يص.حأويمصأصمربج!ميمطدمضوء

ادالصوءويع!-!اغصيراا!رحيالفولداءالصه

ا!أصإاملأاطرحيا!وا!ا

ادالصوءممتصأزرقبجسيميصطدمفموء

الطهولدليالضوءيمعكس.الطهويلالموحىالطوا

الأعيا.حصراويطهرالفلاءسامتوسطاطوحي

الأزرثاوالأصفرارالأرحوانيالأحمرأنالألوانخبراء

منمجموعةثذأ!كت!صنالأخضر(-)الأزرقالداكن

الثلاثةأطصبغاتاهذهخلصأويمكن.الأوليةا!لصبغات

.الألوانمنواسعمدىلإنتاخ!

أوليةمصبغاتثلاثةمنمتساويةكمياتحلطينتج

المصبغاتمنخاصانوعاولكنأسود.يكونيكادلونا

أسوديسمىالذيالماعمالأمعودالمسحوقمثلالسوداء،

لونمعالأسودخلصأأماسوادا.أكثربألوانيمدنا،الكربون

كثيرا،ضوءاالأوأجةاالمصبغاتوتمتص.غمامةفينتجآخر

هذهلمثل.ساطعةأ!اناألتنتجتخلطأنيمكنلاأسذا

ثمافىيسمىكيميائىمركبيفمافأنإما،الأغراض

آخر.أبيضمصبغمنخاصنوعأوالتيتانيومأكسيد

وتكونخفيفا.لوناآخرلونمعالابيضاللونوينئخلط

ويحدثرماديا.لوناالأبيضاللونمعالأسوداللونتركيبة

لونية.مسحةاخرلونمعالرمادياللونخلط

منمختلفةألوانتسقطعندما.الملونالفوءخلط

.أخرىأ!اناأوتكون،تحتلطفإنهاشاشةعلىمعاالضوء

منمحتلفةألوانحلطبهاينتجالتيالكيفيةتختلف!

خلطحالةفيالتيتلكمعنجديدةألواناالضوء

كللأن،جديدةأ!اناأايصبغاتخلطينتج.المصكمبغات

ليتقاس

صى(أ.حصأ)

أحصر

(ررقوأصمرأ)

سمسحي

حمر(أو!ررأ)

ررقأ

ألوانوال!ررقوالأصفرالأحمرالطلاء.فىوالثانويةالأوليةالألوان

التانويةالألوانالتكولىالألواناهدهتحلطأدبم!سر.شائعةأولية

والسمسحي.والأخضرالبرتقالي

ابموءلعص ي!يعكس

"ءة،؟

أسملالمضرالحم

الصلاءطحقة

اخلاءالطقةأ!وءايصفدم

تاا(لأصمرالحصا!حسيمات

م!-موحيصوا!داصرخاتمتص

!.أصاقياهـتعكص-

س!هظة

المعكصسالصوءيصدم

الحسيماتالصمراءالح!مات

مريداستمتصالشسرقاء

الاقي.رتعكرالرحيةا!الأطواا

حصلأألمبو؟غ/بطص

"هكأ!ه
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لونوأيوأسودأليضلونعلىالألوانمتلثيحتويالألوانمثلث

نأكماخفيفا.لوناتشحالأبيضاللونوإضافة.رأسكلعندآخر

الأ!مودمن)خليطالرماديإضافةأما.غمامةتشحالأسودإضافة

لونية.مسحةفتنتجوالأديص(

خلطولكنللضوء.الموجيةالأطوالبعضيطرحمصبغ

أطوالذيضوءبإضافةجديدةألواناينتجالملونالضوء

،الملونالضوءأخلاطتسمى،السببلهذا.مختلفةموجية

التلوينأوالتجميعيةالألوانأخلاط،الأحيانبعضفي

بالإفمافة.

عنتجميعيةألوانخليطفيالأوليةالألوانوتختلف

هىالضوءفيالأوقيوالألوانالطلاء.فىالتيتلكم

معأحمرضوءيخلطوعندما.والأزرقوالأخفمرالأحمر

ضوءمنخليطويكونأصفر.ضوءاالناتجيكونأخضر

خليطويكونأخضر،-أزرقضوءاأخضروضوءأزرق

حالةوفيبنفسجيا.ضوءاأحمروضوءأزرقضوءمن

المضبوطةبالنمسبالأوليةالألوانجميعخلطينتجالضوء،

أبيض.ضوءا

كاناإذالبعفهمامتممينضوءينأيلوناويكون

اللونفإنوعليهخلطهما.عندالأبيضالضوءيكونان

منينبجالذياللونهوالضوء،منأوليلونلأيالمتمم

الاصفرهوالأزرقفمتمم.الاخرينالأولييناللونينخلط

الشاشةعلىمعاالضوءمنمحتلعينلونينإسقاطويتج.محتلعةموجيةأطوالم!م!صنةالمحتلفةالألوادداتالأضواءالملونلضوءاخلط

،الملونالضوءخلطيسمىلذاالآخر.الضوءصلرصيفاتهاتضافالضوئ!تلأحدالموحيةالأطواللأدجديدالونا
لإضالة.،لتلوينا

الفموءفيالأوليةالألوان

تواجفهاوبمكنالصوء.!يالأوليةالألوانهيوالأررقوالأح!رالأحمر

الأوليةالألوادححيعخلطويعطى.محتلفةألوادلتكوي!!تعددةلطرق

أسص.صوءاالتلاتة

الضوءفيالمتتامةالألوان

وأحصرأخفحرضوءمزج

يأ-أصفرضوءايحدث

للأررق.المتم!ا

بالآصس.الأولييناللونينلحلطالضوءديأوليلونأيمتممينتج

.أعلاهالشكلفىموضحةتتحالتيوالالوان
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-ا!لأررثهوالأحمراومتمما.أخفهمر(ضوء+حمرأ)ضوء

هوحضرالأاومتمما.خضر(أضوء+زرتأضوء)خضرالأا

.(هـرثأءضو+حمرأءضو)لبسثسحجيا

منا،فاآتأطلوازأضلظاشاشةتحوير.أسلضوح!أضلاثةاالأوليةا

تدمهاعندماتتوهجاكتيوجدا،أ!حعيرةاالمساحات

أحمر،ضوءاالمساحاتبعضوتنتج.أ!ضروناتإ!رمة

أخرىومساحاتأخضرضوءاأخرىمساحاتوتنتج

ك!!لرىا،فإنناملونابرلامجانشاكحدوعندما.أزرقضوءا

مساحةحص!!أوحضراءمساحةص!!أوحمراءمساحة

تنتجكثيرةألوانمنمدىسىذالحثمنخدالاوزرقاء.

فيالأزرلىواوالأخضرالأحمراءاضوايختلصأعندما

عجلةأيمئاوتسمىالألواندائرة

إح!!العالأقاتعلىتدأ!،الألوان

تها،كةالحارحيةا!دائرةاصم!توالألواد.ا

"قأهـا"حىأو"أصكلراجةأرا!ا!أ

،"!رتقابكالويخةألوا!وتلاتة

الأصهـ!سامعلمة"أحصهـ"،رأرحوالي

ا-أعرصتةلمجمه!اتكلصمااحعممي!سة،ا

ت.رقيتهلأحر!معلحةمتوسطة

خ!شمةداأصاناأأسداحليةااررائرةا

متقانلإء!أ!د!!ممرحعليهاالحصوأ

الحارحية.ا!دائرةا!ي

ظ!ى3

قى?"هلم

!*!"88ه،،ءأ

لم

!!كرء+!/!**حح

المنسجمةالألوانتوليفات
مسمجمةلوليةتوليماتإيجادبمكرسيصأدشاهلالأش!ظاوتوصر!عا.تستحدمعدماصارزأمعيمةالأا!اد

ممحعض.!ضهاالأا!ادادائرةيمحتلعةرمتعددةمواضعستوصما!

الأص!ر!االطلاء،فىالمتتامةالألوان

ليمعاسراتقابلا!حقاللةتقع،الححمسحير

الألوالى.ادائرة

الأحمرا1الأصكلر!االتتاممنالقريبةالألوان

احممسحيا-الأررثارالأ!مراأواجعفسحيا

.الأأ!انادائرةدي!تما!ةتقر!اتقعم

تمص!ا!الىأتلاتهمري!ضلىالألوانثلاثى

الألوالىكا،الأا!الىادائرةفيمتساويةأسعادسحها

.الأررقشالأحمرشاالأصفراص!سةالم!صالأزا!ةا

5هعا55

5555

لأ:

!!
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محددةكمياتتختلطعندماأبيضضوءاونرىأبصارنا.

بعضها.معوالأزرقوالأخضرالأحمرالضوءمن

منيجعلأبيضضوءاالأوليةالألوانخلطوينتج

)غيرأصسوداءواالبيضاءالصورعرضالملونللتلفازالممكن

.التلفاز:نظرا.(ملونة

اللونيالانسجامإنتاج

إنهانقولفإنناسارتأليرمتقاربةلألوانيكونعندما

تزيينفيأوالملابساختياروعند.لونياانسجاماتحدث

معاتظهرالتيالألوانعنالناسمعظميبحثالمنازل

خطوطاوالعلماءالفشانونطوروقد.ومتسقةمنسجمة

توجدلاولكن.الأأصأنتركيبفيبهايهتدىعريضة

عواملهناكلأننظرا،الألوانلانسجامثابتةقواعد

معالعشنسجمماألوانكانتإذاماعلىتؤثرجداكثيرة

ل!.أم

بينالعلاقاتالألوانإطارأوالألواندائرةتوضح

فيالألوانمنمدىمنالألواندائرةوتتكون.الألوان

ألوانخلالالأحمر،منمبتدئةالألوانوتدور.دائرةشكل

كلوتسمى.ثانيةالأحمرإلىترجعثم،الأخرىالطيف

مثلثالألواندائرةفىبعضعنالبعدمتساويةألوانثلاثة

.الألوان

بعضهاالألوانلمثلثالمكونةالألوانتنسجمماوغالبا

الأحمر-الأواندائرةفيالأوليةالألوانوتكون.بعضمع

الثانوية-الألوانأما.ألوانمثلث-والأزرقوالأصفر

لونينمنخليطمنهافكلوالأرجوانيوالبرتقاليالأخضر

الألوانمنمتساويةأبعادعلىالألوانهذهوتقع.أوليين

المتومعطةوالألوان.ألوانمثلثأيضا،هيوتكونالأولية

تمل!توهى.ثانويوآخرأوليلونمنخليطعنعبارة

خليطويكون.الألواندائرةفىوالثانويةالأوأجةالألوان

الثالثة.أولرجةامنلوناثانوي!تلونين

فيمباشراتقابلامتقابلينيقعانلونينأيويسمى

هذهمثلوتتضمنالطلاء.فىالمتتامةالألوان،دائرة

البرتقاليوزوجوالأخضر،الأحمرزوجالأزواج

تنسجماماوغالبا،والبنفسجيالأصفروزوج،والأزرق

لونينسجمربماوكذلك.ملعضبعضهاالألوانهذه

كالأحمرم،مباشعرةلهالمتمماللونبعديقعلونمع

مثلوتسمىالأخضر.-الأصفرمعأوالاخضر-الازرق

مشطورةالألوانأوالمتتامةشبهالألوان،الألوأنهذه

دائرةفىتممتتاليةالتيالألوانتكونوربما.التتميم

والأزرق،والأزرقالأخضر،-كال!زرق،لألوانا

مشروعويتكون.مبهجةألوأنتوليفات،البنفسجي

لونية،ومسحاتغماممنظللمناللونأحاديةالألوان

مشلتحدثأنويمكن.فقطواحدللونخفيفةوألوان

.سارةآثارااللونيةالتوليفاتهذه

اللونمميزات

النقبةأ-:وهيأسماسيةمميزاتثلاثلونلكل

(.التلون)درجةاللونكثافة-3الإضاءة2-

المميزاتهذهبدلالةماجسملونالألوانخبراءيصف

الثلاثة.

فاللونبماسمهمالوناتعطيالشالخاصيةهي.النقبة

وأبنفسجيأوأزرقأوأخضرأوأصفرأوبرتقاليأوأحمر

الهائلةالفروقاتتنتجالأمعماء.هذهمنمستمداسمله

فيجداطفيفةاختلافاتمنالطيفألوانبيننراهااكتي

لوناتظهرالتيالموجيةالأطوالمثلا،للضوء.الموجيالطول

برتقاليا.لوناتظهرالتيتلكمنبقليلأقصرفقطأصفر

والأصفر،البرتقاليبينهائلإبصاريفرقيوجدولكن

للونين.النقبةفيفرقهوالفرقوهذا

جسممنالمنعكسالضوءلكميةمقياسهي.الإضاءة

لونمستوىبمقارنةلونإضاءةعنيعبرأنويمكن.ملون

اللونمستوىيمالملونالجسممنالمنعكسالضوء

ويتراوح.تدرلإلإضاءةعلىمعياريةعيناتمنالمنعكس

أطونامنغمامخلالالأمعود،اللونمنتدرلإلإضاءة

كميةالأسوداللونويعكس.الأبيضاللونإلى،الرمادي

للونويكون.عليهيسقطالذيالضوءمنجدالسيطة

بالتقريبمساويةأومساويةالضوءمنكميةيعكعه!الذي

منخفضإضاءةمستوىالأسوداللونيعكسهاالتيللكمية

منأكثرالضوءمنكميةالرمادياللونويعكسجدا.

الذيللونيكونأنيمكنإذنالأسود.يعكسهاالتيتالك

التيللكميةمساويةأومقاربةالضوءمنكميةيعكس

متومعط.إضاءةمستوىالرماديمنغماميعكسها

يسقطالذيالضوءكلتقريبا،الأبيضاللونويعكس

الضوءمنكميةيعكعه!الذيللونيكون،وعليه،عليه

الأبيضاللونيعكسهاالتيللكميةمساويةأومقاربة

لفظالألوانخبراءويستعملجدا.مرتفعإضاءةمستوى

.ملونضوءمصدرإضاءةمستوىعنللتعبيرالنصوع

ما.للون)التركيز(التشبعمقياسهي.اللونكثافة

طلاءمسحوقمنشايملعقةمقداريخلطعندمافمثلا،

اذطلاءينتجالماءمنشايملعقةبمقدارالأحمرالملصقات

منمرتفعةتركيزدرجةالنابخوللطلاء.قانأحمرلون

وإذا.مرتفعةلونكثافةلهتكونوبالتاليالأحمر،المصبغ

النابخالخليطفإنالماء،منبكوبالطلاءهذاخففنا

الأحمر،المصبغمنمنخفضةتركيزدرجةله!متكون

منخفضة.لونكثافةلهستكون،وعليه
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الألوانتصنفكيف

الألوانامرعددانميزأنيم!نحناربماأنهالخبراءمحعتقد

الأأ!اناهذهمنلونك!يختلف!.ملا!ت01بنحويقدر

الإضاءةأوالنقبةدرجاتمنواحدفيالألوانبقيةعن

أ!لأأ!انوتسمياتناجميعها.أرمنهااثن!تأواللونكثافةأو

كلبدهضةنصفأدلناتسمحلاإنهاحيث؟مضبوطةغير

أجاغاأسا!ايجد،أ!ذلكونتيحةنراها.التىالألوانا

محدد.أصدتماس!أووصفيحاوأ!نعندماصعوبة

مث!!صناعاتفيالأخصرلا5جدامهمالألوانافتنا!عب

وأأ!لاءاصا!ىمهامومن.والنسعيحالصلاءاصناص

قماشأولطلاءمخصوصلونفيأ!روقاتقليلالنسيج

ثوبأوأحرىدفعةإلىقماش!ثوبأوطلاءدفعةم!

آخر.

أضصنيصمختلفةوأسساطرقاالأأ!ادخبراءطوروقد

"ضفمش!صلاتعلىالتغلبلهميتسنىحتىالأأ!ان

وتناسعبها.الأأ!ان

نطاقعلىالمستخدمةالتصنيفنظممناثنانوهناك

نظام2-الألوانلتصنيفميونس!!نظامأ-هما:وا!سع

.الأأ!انلمواصفاتالدوليةأسةالوكا

تصنيفوسائلأحد.الألوانلتمنيفميونسلنظام

أوائلفيالنظامهذارواجا.طوروالأكثرالفيدةأ!انالأ

صوررساموهوميونسل،ألبرتبوساطةالعشريرالقرن

الحسميةأمري!ي،شخصية

يعرض.مختلفةبأساليبميونسلانقاعرضريم!شو

حولمرتبةالألوانمنمختلفةعيناتأحشائعهاأجبالأسااأحد

مثلالمحورهذاحولمرتبةالختلفةأضت!بوا.هـأسي!حور

قضيبك!يكونبحيثمستدير،لإطارالإشعاعيةالقضبان

يشبهلإطارالإشععاعيأسقضيب)1.مختلفةنقبةإشمعاعي

وأ،تدرلإلقيمةالمحورويمثل(.الدائرةفيالقطهرنصال!

الأجزاءهذهوتمثلأجزاء.عشرةإلىمقسمهوو.الإضاءة

وعابرةالمحوربأسف!!الأسودم!مبتدئةللقيمةمستويات

ولكلالمحور.بأعلىبالأبيضمشتهيةوالىماديظل!حلاا!

للألوانميونسلنظام

ث:اطحكلمهاصئهاالأا!ادامكوس!طا،عصعور

شتار.فاءأسلأاالىالأإا؟الحمراءا،كواد!اأ!اسية

يصرص!اجكساراعلىالشكل"!يالإصاءةاالقيمة

مستوالأحقياثالسمااويعرصراللوليةاس!شامةوا

تا!تي!.وقيحة

اطود-ا-!اشة

8،"ة!،

*،88ء!ء-

8+8

+8

تستحدماراللونوكثافةالقيمة

لقحةمىالااسادا!!حعيرعددلتحديد

احتس!،لاموصرحاهوكما،!احدة

حطعلىتقعاقيوللأاصا!أعا،5.

اللو!،كتاشةلمصواحدرأ!ى

الحصالمص!علىتقر!ابوللألواد

اعميمه.المص!الأ!قىا
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!حورحولمرتحةلوليةعياتعدةتعرضرللألوانميونسلشجرة

منمساعدةفيفائدةذاتالمتسحرةهدهمتلتكودأدويمكن.مركزي

مح!حوص.لودموا!قةيحاول

نفسها.أغيمةاالمستوىلفسعندالواقعةالألوانعينات

منحفضة.لونكثافةلهاالمحورمنبالقربتقعالتيوالألوان

أكبر.كثافتهكانتالمحورمنأبعداللونموقعكانوكلما

نظامأيأوميونسلنظامباستخداممعينلونولمضاهاة

الألوانعيناتبينمناللونذلكإيجاديجباخر،

نأيمكنلاالنظامهذافيالعيناتعددولكن.المتاحة

نميزها.أنيمكنناالتيالألوأنعددمنيقتربأويعادل

لونيتناسقإيجادالأحيانبعضفييستحيلالسببولهذا

دقيق.

ماغالبا.الألوانلمواصفاتالدوليةالوكالةنظام

والموادوالورقوالطلاءكالأطعمة،المنتجاتصانعويحتاج

ولأن.تامةبدقةالألوانلتناسب،والمنسوجاتالبلاستيكية

يكوناناللذيناللونينفإن،الناسبينيختلفالألوأنإبصار

لشخصمتوافقينيكونانلاربماما،لشخصمتوافقين

علىالصناعاتأصحابيعتمدلاالسببولهذاآخر.

يستخدمونبل،تامةبدقةالألوانموافقةفىالبشريةالعين

الوكالةوهذه.الألوانلمواصفاتالدوليةالوكالةنظام

.الألوانلقياسمعياريةطرقاوتخترعتطوردوليةمنظمة

اللوننفسإنتاجيريدالذيلصائالطلاءويمكن

الوكالةنظاماستخداممختلفينمصنعينفيأخضرلطلاء

أولا،متوافقاناللونينأنمنالتأكديتمولكي.الدولية

أحدالمنئفيالأخضمرالطلاءلونالألوانخبراءيحلل

له.المكونللضوءالموجيةالأطواللتحديدالمصنعين

الطيفيالضوءبمقياسالتحليلهذاالخبراءويجري

الموجيةالأطوالالجهازهذاويفصل)السبكتروفوتومتر(.

بعدشدتهاويقيسالطلاء،منالمنعكسللضوءالختلفة

إلىالمعلوماتهذهلتحويلعدديةجداولوتستخدم.ذلك

للفعوء،الأوليةالألوانمنلكلقيمة-عدديةقيمثلاث

وتعرف.تخلطعندماالأصليالأخضراللونتوافقالتي

القياسية-الراصداتتسمىوالتي-العدديةالجداولهذه

لها.طبيعيإبصارذيإنسانلعينالألوانمضاهاةخواص

بمقياسالاخرالمصنعفيالمنتجالطلاءأيضا،،ويحلل

منصغيرةكمياتتضافذلكوبعد.الطيفيالضوء

إضافةوتستمرالطلاء.لونومعايرةلضبطالخضاب

العدديةالقيمنفسعنالتحليليسفرحتىالخضاب

.الأولالمصنعفيحصلتالتيالأوليةللألوانالثلاث

فإنالاوليةللألوانالثلاثالقيمهذهعلىيحصلوعندما

ربماأنهمامنبالرغم،لمجوافقانالأخضرينالطلاءين

.الخضاباتمنمختلفةتركيباتعلىيحتويان

الألواندراسةتاريخ

منكبيرعددطور.الألوانلإبمارالمبكرةالنظريات

ومنذ.الألوانطبيعةحوللظرياتالزمانقديمفيالمفكرين

أفكارهمبعضالعلميةالتجاربأيدت،الزمنذاك

.أخرىأفكاراودحضت

منإغريقيفيلسوفوهوإمبيدوقليز،اعتقدوقد

الالوانإبصارأنالميلاديقبلالخامسالقرنفلاسفة

الأجسامبهاتبعثجدأ،صغيرةجسيماتبوساطةيحدث

فعلردتنتجاأنإماالعينينأنوظن.العينينخلالوتمر

الفيلسوفورأى.ملونةتدركاهاأو،للجسيماتلونيا

نأالميلاد،قبلالرأبعالقرنأوائلفي،أفلاطونالإغريقي

نحوالعينينمنترسلأشعةبوساطةيحدثالالوانإبصار

إغريقىفيلسوفوهو-أرسطويكونأنويحتمل.الجسم

إنسانأول-الميلادالرابقبلالقرنأوأخرفلاسفةمن

فلقد،ذلكومعوالضوء.اللونبينعلاقةوجوديدرك

شفافشيءبوساطةيحدثاللونأنأيضاهواعتقد

والعينالجسمبينيوجد

للقرنالمنسوب،جالينوسالإغريقيالطبيبواعتقد

منتصدرأشعةلأنينشأالألوانإبصارأن،الميلاديالثانى

متناهيةصورلحملمقدرةبهاالمحيطالهواءتعطيالعينين

بعدتحللالصورهذهأنوظن.العينينإلىللأجسامالصغر

.والدماغالعينينبينتقحركبصريةأشباحبوساطةذلك

،الميلاديعشرالحاديالقرنأوائلخلال.الهيثمابن

الإبصارأنالهيثمبنالحسنعلىأبوالعربيالفيزيائيأدرك

وقررأعيننا.إلىالأجساممنالضوءانعكاسنتيجةيحدث

العينين.فيبصريةصورايكونالمنعكسالضوءهذاأن

الأجسامفينراهاالتيالألوانأنالحسنأبوأدرككما
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شعلىا،الأجسااهدهعلىيسقصاالذيالضوءع!تعتمد

عندالعلوم:انف!إنفسها.الأجساماهذهخواص!بعفر

)الفيزياء(.المسلمينالعرب

ائ!!أرأصسائكشىهـواأغرناأواخرخلال.وجوظنيوتن

اكسيرالإنجلبهـياأحااأبرهـىألميلادلين،اعشرأضامناالقرن

نيوتنوضر!الضوء.طبيعةأجحثتحاربعدةنيوتنإ!محهت

علىييحتوالأبيضراأ!سوءاأنمنشور،با!شحدامعمليا،

دأأتمتمنأوأ!ليوتنشادكما.قزحقولمرأ!انأكل

أدركو.أ-ءاضوأج!صنتركيبهيمحنألملوناالضوء

أحشملونةليعستداتهاالضموئيةالأشععةاأننيوتن

أ!دماع.افيينتتباللونالإحساس

أخاسعاأمحصرناأواش!رعشرأضامناأغرناأواخرخلالو

فلفجانجكمارحو،اسثما!هـاالأدانياأجرىالميلادي!!،عثعر

فيصتالاصتبر،ء.ا!اأاراطلونبالضوءتجاربجوتهفون

التىأحتاتاصتترايما-!صأنهوفيهلدا،البصريات

يم!شاطلوناضوءاأدجوتهيصدلىلم.نيوتنعليهاتحصل

الملونأ!سوءاك!أنظنشقد.أبيضضوءاليكونتوأجفه

تجاربوكانت.لأمأظاواأضوءامرخليطهاالحقيقةشعبكان

نيأطواالإبصارحوانبمنكثيرتوضي!!فىمفيدةجوته

الألواناالإبصارجوتهياتن!إتعدفلم،ك!وع!عمليا.

أ!لماء.اعمدمقبولة،أضجارباهذهعلىوالمبنية

م1018عامفيافشرضت.التلا"نةالمكوناتنظرية

حا،أ!رتاصو"يوتتوما!!الإنجليزيأغيزيائيابو!ماطة

أصةسابوعضمهـاميا،دبأخاميرااغرنامنالخمسينيات

نظربةتعرث5عيلموكتز.رفو!رمانالألمانياالفيزيائي

النظريةأوهيلمولتز-يوبخيةبنف!إأيضا،الثلاثةالمكونات

الثلاثية.اللونية

الأأجافامنأنواعثلاثةللعيرأنالنظريةهذهتفترض

يسقطوعندماالضوء.منمختلفةموحيةلأطوالحسامعة

تنتقلكهرلائيةإشاراتتولد،الأليافاهذهعلىالضوء

تقابا،الثلاثةالم!ضناتاخظريةوطبقا.الدماعإلىمباشرة

الإثماراتهذهالدماحافيتنشأاكتياللونيةالأحامعيصرا

التجارباكدتقدو.ومباشرةلسيمةبطريقةالحهربائية

يملوأتوالتى،الأأجاثامنالثلاثةالأنواعاوحودالعلمية

س!ا!ر!صأص!فيعمخاريط.وكما!لنظالآنعلي!

ا!الأطواامنعاتمجموتلاثلإحدىخاصةبصفة

الأزرث.رالأخضرواالأحمرا:الألواناتمث!للضوء،الموجية

لومماطةأم874عامفياقترحتالمفماد.اللوننظرية

أنههيرنجافترض.هيرنجإفالد،ألمانيالأالأعضاءاوظائف!عالم

آليتانوالدماعالعينينأعصا!شيمام!طندييوحد

.المتضادةالأأ!انامرروخعلىم!هماك!!غتويللاسمتجابة،

بأحدإشارةإرساليم!صهماالامشجالةاليتيأنيعنيو،لذا

الامستجابةآليتيإحدىوترسلما.وقتفي!قطأطون!تا

إشارةالأخرىوتر!علالأخضر،اأوالأحمرباللونإماإشارة

إشارةترسلأصةلاأسيةآتوجدو.الأهـرثاأوالأصمفراأطونباإما

وينئالإشماراتهذهالدماعينسرو.الإضاءةممحستوى

جوانبمنكثيراالمضادأحلونايةممف!إتفسر.لاللونإحسالسا

فعلى.أ!ثهلاثةاالم!صناتنظهريةتفع!!مماأحسنالألواناإلصار

عدملحقيقةتفسيراالمضاداللونيةنف!إتقدم،أ!المثاسبي!

وأالأحمراإفيألمائلاالأخضرامت!!ألوانرؤيةامحتطاعتنا

الأصزهـ.اإلىالما،!الأزرثا

أف!صاربتالحديثةأصظرياتاتوحد.الحديثةالنظريات

المضاداللونون!يةالثلاثةالم!صناتنظريةمنمأحوذة

الأولىالمرحلةشفي.الألواناالإبصارالختلفةا!راحلىأصتف

الموحودةالخاريطمنأنواعثلاثةطتصرانالأأءاإبصارص

كما-كهربائيةإشاراتأصدصو5أصصوء،اأحتب!جةاصى

منالثانيةالرحلةوخلال.أخلاثةاكاتالم!صخفريةاتهـح!ت

ثلاثوالدماغأ!تاشيأعصابتحدتالألواد،اإبصار

بو!عاطةوصفتالتيالإشاراتتقاب!!-جديدةإشحارات

الأعصابإشماراتتمرأنويحتملىألمضاد.اأطونانظرية

النهايةفيالدماغيفسرهاأنقبلإضافيةبمراحلى

.باللونبال!حساسر

ئيائو

مما!لأاهـا--اعتسو

أترا

ا!شائياالتلوتن

الحيوار

الحصا!

ا!داحليةاالرحر!ة

الدراسةمعينات

الموفىصلةداتمقالات

ا!اعةا

والمسل!!!الكلر!عدالعلوء

داالألواعى

ا!!ا

الموضوعصرعنا

والضوءالألوانبينالعلاقة

لوانايةنرىكيف

اررمااومهحةأح!!امهمة

-ااالأأالإلصارآثاهـمدحمشة!

الحيواناتعندالألوانإلعار

اللونإنتاخطرق

المصساتحا!د-أ

الملوداصوءاحلصا-!

اللونىالانسجامإنتاج

اللونااتاأ

الإصاءة!

أطوداستاشه

سوعة

ا!كيرو11!قياس

اطحمتمور

اممهرومعمطيسيةااطرحات

سحقإليرا،ليوقي

علىلوأ،الهيتمب!ا
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الألوانتمنفكيف-7

الأأ!الىأضصميف!مونسلنطام-أ

الألوادلمواصفاتالدوليهالوكالةنظام!

الألواندراسةتاريخ-8

أسئلة

لون؟الأيالتلاتالأسا!ميةالمميزاتما-أ

برتقالية؟الحررةتبدولمادا2

لتكوي!سةالملوالأ!واءحلطيمكنأنهليرشحصأولمن3

الأبيض؟الضوء

الرفط؟الط!ما-4

اللونية؟والمسحاتوالعمامالحنيفاللورمنكلينتجكيى-5

الضوء؟فىالثلاثةالأواسةالألوالىما6

إضاءةذاتعرفةفىالرمادياللونمنمسحاتفقطنرىلمادا7

خافتة؟

الأا!اد؟ثلافطما8

ا*لوان؟الطارحةالأحلاطأحيا،الممساتأحلاطتسمىلمادا-9

الوهمية؟انالألوما01

المصمغات(.)حلطاللونانظر:.الأطسياللون

كمبودياحكومةرئيسأم(.1685)139دوللون

قادةمعاشتركأنبعدأم759إلى0791منالفترةفي

لاعتراضهم،سيهانوكنوردومبالأميرالإطاحةفيآخرين

.فيتنامفيالشيوعيينمعاتبعهاالتي،الصداقة!عياسةعلى

فيكمبوديافيالجمهوريالنظامقيامنوللونأعلنوقد

البلاديحكمبدأماصرعانأنهغير،أم079عامأواخر

ا!شبداديا.حكما

عنفتخلىأم،719عامبسكتةنوللوناصيب

عامفيجديدةحكومةش!سللكنه.مهامهمنالعديد

لها.رئيسانفسهونصبام،729

أوائلفيالفيتناميةالحربفيكمبودياتورطت

الحكوميةالقواتوقامت،العشرينالقرنمنالسبعينيات

إلىنولأ!نفروقد.الشيوعيينالثواربمحاربةالكمبودية

استسلامقبل،ام759عامالأمري!جةالمتحدةالولايات

كمبوديا.انظر:.قصيرةبفترةللشيوعيينحكومته

عندماب!صمبوديا،فينجبريمقاطعةفينوللونولد

عامبالجيعقالتحق.فرنسيةمستعمرةالبلادكانت

رقي.التاليالعامفيامشقلالهاكمبودياونالت،أم529

الدفاعوزيرمنصبوضعغلام،619عامفريقانوللون

الوزراءرئيسومنصبأم،ا-559669منالفترةفي

منالفترةوفي،ام6691679منالفترةفي

.أمأ-72!969

(.القمريةأ!اءا)مركباتالفضاءرحلالىانظر:.!ظ

لاتينيةكلمةولونا.الرومانيةالأساطيرفىالقمرإلاهةلوظ

الخرافيةالرومانيةوالمعتقداتالأساطيروتحكيالقمر.تعني

الدورةوتنظمالزرأعيةالمحاصيلتحميكانتلوناأن

وفسرالسماء.فيبمركبتهاتتجولوأنهاللنساء.الشهرية

فيهايظهرولامظلمةاللياليجعلعلىذلكتأثيرالرومان

القمر.

فلبينيرسامأشهرم(.9981-581)7صان!ئا،

شوتهتنتشرفلبينيفنانأولوهوالتاسئكشر.القرنفي

.بلدهخارخ!

تنقهجهاكانتالتيالفخمةالويقةرمعومهفيانتهج

لوحاتهفيصور.الوقتذلكفيالفرنسيةالأكاديمية

حيثمعينةموضوعاتوتناول،وتاريخيةأدبيةمشاهد

موضعفنهوكان.الرومانوعشاقلفتياتبرسوماتهاشمتهر

الواثقة.القويةلخطوطهوتقدير،إعجاب

مدر!عةفيدرس.نورتإلوكس،بادوكفىلوناولد

عامالجميلةالفنونبأكاديميةيلتحقأنقبلالبحريةمانيلا

الملكيةالأكاديميةفيودرسأسبانياإلىذهب.أم877

،أم878عامروماإلىسافرثمبمدريد.الجميلةللفنون

علىحصل،ام881عامفي.الإيطاليينبالفنانينوتأثر

بمدريد.الجميلةللفنونالقوميالمعرضفيفضيةميدالية

علىحصملوقد.أم884عامذهبيةميداليةعلىوحصل

أسمهاالقماشعلىرسمهازيتيةلوحةعنالذهبيةالميدالية

المستعبدين.الرومانالمحاربينفيهاصورريومسبولا

عليهاوأطلقبالخيانةزوجتهاتهمأم،298عامفي

القضاءبرأه.ببارلسمسكنهمافيالرصاصوالدتهاوعلى

عرضه.عندفاعاجريمتهواعتبرتالقت!!،تهمةمنالفرنسي

كونج.هوجفيماتثمأم،498عامالفلبينإلىعاد

سكانهاعددألمانيا.شماليفيمدينةلودييرع

والمواد،الحجريالفحممنتجاتها:ومن.نسمة456.95

وينبوع،سياحيمنتجعوهي.والملحوالحديد،،الكيميائية

القرنمنبدءاالقديمةالمبانيمنالعديدوبها.معدنيةمياه

منازلالمبانيهذهبينومن.تلاهوماالميلاديعشرالثالث

اسمويطلق.برونزويكدوقوقصر،النهضمةعصرمن

يبلغلمدىبهاالمحيطةالإداريةالمقاطعاتعلىالمدينة

ونهري،والشرقالشمالفيألبهنهربين2كمأ000/5

معظمهافيوالمنطقة.والغربالجنوبفيوفيسرأولر

لو!باممميعرفوالذيمنها،الأكبرالجزءأما.رعوية

وبها.المدينةجنوبيتقعبورأرضفهوهيدقهو،بيرجر

وأراضيىصنوبريةوأشجارونباتاتتمس،لمغاباتمناطق

السائحينتجذبالأجزاءبعضفيساحرةطبيعةوبهابور.
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اطاهـشالو،افة!البقعةهذهوفي.المشيرياضةومحبي

في4للحلفاءالألمانيةاالقواتامشسلامعلىمونتجمري

.أم459مايو

مناكشرجمماالجنوبيالجزءتش!ضلجزيرةآيلالدلولمحج

يزيدر.نسمة4748616معكانتاعدد.نيويوركمدينة

لايه"الخمس!!منولاية41س!سانعددعنس!!انهاعدد

مناصهأتصالجزيرةتت!ضدالمتحدد.للولاياتالمكونة

ححغيرة.س!صيةومدن،اسعةةوضواب،مزدحمةحضارية

أطصيد!رىرمزارعنجدالشرقيالجنوبيالجزءاتجاهوفي

جزءاآيلاندلونجغربيمرمقطهعويشك!!ونجوعا.ومراكز

.نيويوركمدينةمن

منشرقاآيلاندلونجيحزيرةتمتد.والمساح!الموقع

هير*آ،061لمسافةديويوركخلييمفيناروزمنطقة

اهنطقةفىجزيرةأكبروتعد3م6044مساحةتغطي

عندالحزيرةتنقسمو.المتحدةالولاياتأرضنطاقخارج

شبها!طو،ضيتكلتير!شيىهـت!-شبهإلىالشرقيةنهايتها

ش!،04أاحوالشمايئفوركوالمسماه،ولىالأابزيرة

ابخوي!فوركادسماد5،الأحرىالجزيرةشبهطولبينما

الجموبيساحلهابامتدادالجزيرةعلىالحفاظيتم65.3

فايرلاندشاطئمثلمانعةشواطئلإقامة،المحيطمن

وشاطئلونجوشاطئجونز،وشعاطىء،القومي

وسعتهامبتون.

كمجزمقاطعاتآيلاندأ!نجتضما.الملقاطعات

منح!!وتشحل.وسفولكولاسو،وكوينز،(،)بروكلين

،نيويوركمدينةمررئيسياجزءا!وينزوكنجزمقاطعتي

آيلاند،لونجفيالرائدةأ!شاعةاالطهائراتصناعةوتعد

الإلكترونياتالأخرىاالرئيسيةالصناعاتومن

أجحاراشيأصيدايعذ،سفوأسكمقاطعةوفي.أجلا!شيكوا

الاقتصاديةالأنشصةأامنوالسياحةالمحاروزراعةالعميقة

فيالمزارعوتتركز،دخلمصعدرالزراعةتعدكما.المهمة

معملأيضاوفيها،المقاطعةمنأسثرقياأحشمافياالجزء

العلمي.للبحثمركزوهوأغوميابروكهافن

لونجإلىهدسمونهنريالم!ضشفوصل.تاريخيةنبذة

الغربيالجزءفيأ!وأسديوداا!شقرثمأم،906عامآيلاند

أسهثرقياالجزءكأالجددالإنجليزامحتقرلينما،الحزيرةمن

لونجمعركةوتعد.الميلاديالسابكشرالقرنحلالمنها

واحدةأم،1776عاأغسطس!27فيوقعتالتيآيلاند

الإنجليزم!حيت،الأمري!صةارةأضوامعاركأهمامن

أوالىفي.هربتالمستعمرةأغواتال!ش،الأمريكي!ت

الجزيرةتحوأتالميلاديأضا!ععشراالقرنمنالأربعيسيات

أسماحلالطولحد!ديخطبناءبعدسكنيةمنطقةإلى

فخمةمساكنبناءتمأحشرين،اأغرناأوائ!!وفي.الشمالي

رصفبعدمعريعانمواآيلاندأ!نجوشهدتناسو.شي

ب!توفيما.العشرينأسقرنامنتصف!فيبهارئيسيةشوارع

ناسومقاطعةسكانتفهماعف!م691.أو049عامي

أرلغسفولكمقاطعة!مكانتضاعفلينما،مراتثلاث

.مرات

مدينة.،نيويوركأيصا:الف!!

المتحدةبالولاياتصاليفورنياشيممصتةييتش!لج

مركزوهي.سممة4337942س!شالنهاعدد.االأمريكية

الجزءفىسعياحيةوممطقةلحريميناءورئيسيصناعي

البحريةبيتشلوجمحطةأيضاوفيها،أ!لايةامنالجنوبي

.البحريبيتشأ!نجومرسى

أطائرات،ابيتشلونجفيالرئيسيةأ!ساعاتاتتضمن

ويوجدفى.الزيتوإنتاج،الأطعمةاوتصنيع،والإاص!صرونيات

منالعديدةأجلاييناينةتأصذياليصجتونرزيتحق!!المدينةا

.أم369عامالحق!!صتشاثامسذاخفصأابهـا!!

أم(.878-181)5وليمسنكروفورد،لونج

وقد.الجراحةفيمحدراالأثيرايستخدماصبيباولصاد

كانأ!وحلساتفيللأثيرالتخديريةأصفاتاعرضت

لاختبارالأثيرمنصغيرةكمياتيأخذونفيهاأخاسا

نفسه.علىثيرالأتأتيراتأ!نجاختبركما.أنحريبةاتأثيراته

فنياللجيمسلو!أعصي!،أم284عاممارس03فيو

لونجيعلنلم.ألمدونعنقهمنرموأسةإزام!وتم!صأثيرا

عامةدعايةأييلقلمكما.الوقتذلكفيبحرلتهنتاث

القيمةيدركلمنفسهلوجأنعنفضلا،متخصصةأو

فياسمتمرارهمنالرغمعلى،الحراحةفيللتخديرأمماملةا

،أم984عامفيوأخيرا.آخرإلىح!!منالأتيراا!حتحدام

الأثير.معتجربتهأعلن

الولاياتفيجورجيابولايةدانيلزفيلفيلونجولد

بجامعةالط!كليةفيوتخرج.ا،مريكية1ألمتحدةا

وليمسنكروفوردويممتحف.أم!83عامبنسلفانيا

بعضبهويعرصلىبجورجياجيفر!عودمدينةفيأطيالونج

جورجياولايةويمثل.بهالخاصةأخخديرامعداترراقهأو

الأمريكية.المتحدةبالولاياتالكابيتولمبنىفىالمونجتمثال

التخدير.ايضا:انف!!

كان.(م4091-1281).جيمس،يتلونجستر

الأمريكية.الأهليةالحر!فينفدراليا()حصاتخادياأ!اء

العجوز.بيت11قواتهعليهأطلقت

جنوبيأدجفيلدضاحيةفيلونجستريتوأسد

عامالأمريكيةيةالعس!الأكاديميةفيوتخرج.كاليفورنيا
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وفي.المكسيكيةالحربفيبعدفيماألتشرككما،أم842

عملثمالجمهور!ن.إلىستريتلونجانضم،أم088عام

الأمريكيةالمتحدةالولاياتفيالحديديةللسككمفوضا

.أم409وفاتهحتى8918من

ام(.882-081)7ودزورثهنرىلونجفلو،

فيللقصائدنشراوأكثرهمالامريكيينالشعراءأشهركان

اهتماممنالكثيرفقدبموتهولكنعشر.التاسعالقرن

مثلماالحديثالشعرعلىيذكرتأثيرلهيكنولمالنقاد،

وإميلىويتمانوالتمثلعصرهفيآخرونشعراءفعل

أكثرمنقصائدهمنالعديدمازالذلكومع.ديكنسون

وأطولأفضلمن.الأمريكيالأدبفيشيوعاالقصائد

مايلزومغازلةهيواثاوأغنيةإيفانجلينلونجفلوأعمال

قريةقصيدةالقصيرةالمعروفةقصائدهومن،ستانديش

حطامريفر،بولرحلة،الأطفالساعة؟سميثبلاك

السفن.بناء،هسبرزالسفينة

وأصبح،عديدةلغاتإلىلونجفلوأشعارترجمت

كاتبأولكانكما.الغربيالعالهـاأنحاءمعظمفيمعروفا

بالمممعرففيما،بلندنوستمنستركنيسةتكرمهأمريكي

الشعراء.ركن

بورتميناءفىأم708فبراير27فيلونجفلوولد

بلجابنةأمهوكانت.ماساشسولمحيتسولايةفيلاند

محاميا.ثمالأمريكيةالثورةفىجنرالآكانالذيودزورث

ثمللبحر.بحبهحياتهأثناءكتاباتهمعظمتأثرتولقد

منطقةفيبودونكليةفيالحديثةللغاتأستاذاأصبح

كليةفيللتدريسمماثلاعرضاتلقىكما.بمينبرونزويك

الأمرتطلب،الوظيفةلهذهنفسهإعدادأجلومن.هارفارد

زوجتهوتوفيتأوروبا.فيواسعنطاقعلىيسافرأنمنه

انضم.الإجهاضبسببأم835عامهولندافيالأولى

وبعدبها.للتدريسام،837عامهارفاردلكليةلونجفلو

المشاهدمنمجموعةوهوالأولكتابهصدر،عامينمرور

1843عامالثانيةللمرةلونجفلوتزوجالسفر.عنالمسرحية

.أطفالبستةورزق

هارفاردكليةبجوارهاوسجريجيفيلونجفلوعاش

.الآنمتحفإلىتحولوالذي

أصبحعشرالتاسعالقرنمنالأربعينياتبحلول

تركثم.عصرهفيشهرةالأكثرالروائيالشاعرلونجفلو

بحيث،الكتابةعلىمركزا1854عامهارفاردكلية

إنتاجهمعظمحياتهمنالتاليةالسبعالسنواتشعهدت

عندمافرانسيززوجتهماتت،أم861عامفى.الأدبى

مارس42فيلونجفلوتوفيبثوبها.النيرأنأمسكت

مامعاشعوسيتس.بولايةكمبردجفيأم882

ومن،لغةعشرةثمانيمنالشعرلونجفلوترجم

ترجمتهأم867عامنشرتالتيترجماتهأشهر

الكوميدياوهىلدانتيالوسطىالقرونمنلقصيدة

للنور.خرجتحتىلشواتعدةامشغرقتالتىالإلهية

منزلهفيالكتابمنممجموعةيجتمعلونجفلووكان

لترجمةالأدبينقدهمإلىليستمعأسبوعياواحدةمرة

رسلجيمسالشاعر،المجموعةهذهوضمت،القصيدة

لوويل.

السوناتا،منأصليتانقصيدتانالكاملةأعمالهمن

الرئيسيةالثلاثةالأجزاءقبلمنهماكلصدرولقد

منالقصيدتانهاتانوتعد.الإلهيةالكوميديالترجمة

يعتقدبينما.الغنائيةلونجفلوقصائدأشمهرمنالسوناتا

أروعالإلهيةللكوميديالونجفلوترجمةأنالعلماءبعض

شعرأنالحديثالقارئيرى.الإنجليزيةباللغةلهاترجمة

بطلقديماشعراإلاليص!والعاطفيالمتفائللونجفلو

يجربلونجفلومانجدكثيرا،الواقعوفي.أستعماله

الإنجليزية.الشعريةالأنماطخارجمنشعريةأشكالأ

الأخرىالدولبأدبياتالغزيرإلمامهذلكعلىولحماعد

وأضاف.والمضمونالشكلفىالكثيرمنهااستعارالتي

صورةفيتبدوأعمالهجعلممالشعرهجديدابعداذلك

شعرهمتميزعصرهفىآخرينشمعراءأعمالمنأفضل

.باللأحداثبالتنبؤ

الأرضمنالشماليالجزءفيصغيرإق!يملولجمورد

ولونجفورد،ريفيةمنطقةأساساوهي.أيرلندافيالمنخفضة

بها.مدينةأكبر

حتىلونجفوردسكانتناقص.الحكمونظامالسكان

العشرالسنواتفيالزيادةفيبدأواثمأم،079عام

لونجفوردمقاطعةسكانمن75%حواليويعيش.التالية

الكاثوليكيالمذهبمنهم%59ويعتنق،ريفيةمناطقفي

أيرلندا.لكنيسةفينتمونالشعبباقيأغلبأما،الروماني

فيأعفحاءأربعةمعا،ميثووستلونجفورد،مقاطعةيمثل

موجزةحقائق

نسمة.392.03:السكان

.2كما)"44:المساحة

أجماد.وياحرالارد،لونجمورد،:اللدنأكبر

:أخرىأوليةمنتجات،الألانالمالتية،:الزراعة:الرئيسيةالمنتجات

والحشب.الخت

اصسيج،ا،الهندسيةالأدواتالعذائية،المنتحات،الملابس:الصناعة

الأحشاب.مشحات

بأيرلنداالعيليةاللعةمنلونجفورتكل!ةمناسمهااشتق:الاسمأصل

القلعة.وتعي
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فيالطاقةتوللىمحطة

ممقاطعةاجمسسورو

لهرعندزتقعلونجعورد،

.لتحانون

،الأيرأخديانبرلمانمنالشعبيالفرعوهوإيريانايلفى

الحكومةيتولىأسذيالونجفوردمقاطعةمجلسوهناك

أ!نجفورد.لمديمةحضريامجلساهناكأنكما،المحلية

أكرنجفوردسكانربعمنأكثريشتغل.الاقتصاد

ويتكود،الزراعيةالأرضامعظهمالخضرةتغطراعة،أ.لا
يطوس.

وهناك.الأأجانواالماشيةلحوممنانزراعيال!نتاجأرلاعثلاثة

خمسولعمللونجفورد،فيالحديتةالصناعاتمنالعديد

هيوالمنسوجاتالملابعهر.الصناعةفيالانأحمعكانا

مدينةدينصمفهايتركزرفيها،اشائدةأ!شاعاتا

فيلونجفوردسكانخمسيحوالييعملأ!نجفورد.

العامة،والإدارة،أ!عحةواالتعليما،مثلمتنوعةخدمات

أ!نجفوردمدينةوتعد.والنقل،أضجزئةوا،الجملةوتجارة

ح!ةأوقيحط،الأخرىالخدماتوللتسويقالرئيسيالمركز

بامعتخدام،شانوننهرعندأجسنبوروفياططاقةتوليد

مساحاتولعضالمقاطعةمستنقعاتمنالمستخرتالخث

لإنتاجالصنوبرأشجاربهاتزرعاشطبةوالترلة.المستنقعات

الخشب.

مقاطعةمنالغربىالشمالفيلونجفوردتقع.السع

بكافان،ألسترمقاطعةمنلغربىلجنوب5دىجسشر ا!اا.

أقاآالغربومن،وستميثوالشرثالجنوبمنويحدها

ليتريم.الغربىالشمالومن،روسكمونفيثتكونا

الشرقومنكم45الجنوبإلىأ!أصشماامنمسافةأقصى

منخفضة،لونجفوردأراضيومعظما.كم35أخرباإلى

وأمرتفعاتتوجدحيث،شانوننهرعندوترتمثليلا

معالجيريالحجرمنصخورهاوتتكون.ممعزلةهضاب

زراعةويمكن.أصشمالافيوالطفلالإردوازمنبعض

نهرويقع.مستنعقاتأراضيهاحمحه!نحو.أراضيهامعظم

فيهايصبالتيالغربيةحدودهاعلىريوبحيرةشلنون

علىويسقطشمالها.فيحونابحيرةبينما،إينينهر

ومتوسط!عنوياالأمطارمنسمأ00حواليلونجفورد

يوليو.شيم51وينايرفىم4الحرارةدرجة

با!ممالماضيفيأ!نجفوردعرفت.تماريخيةنبذة

قديمابهعرفتالذيالاسعمهووأنالي.أناليأوفأوفارلس

أخربيةاالحدودحينذاكالمنطقةهذهوشكلتالخطقة،هذه



231اللوندا

ملكمنح،الميلاديعشرالثانيالقرنوفي.ميثلمملكة

،أنجلونورمندينبيلوهوهوديلاسيإلىلونجفوردإنجلترا

المنطقة.فىضعيفاالأنجلونورمنديالتأثيركانوعموما

تحتالمقاطعةمعظموظلتقويةأوفارأسه!امعتمرت

،الميلاديعشرالسالغالقرنوفي.الأيرلنديةالسيوة

وسلمتهاالأرضيمنبعضاالبريطانيةالحكومةمنحت

فيلونجفوردإقليمظهورذلكوتبعالإنجليز،للمستوطنين

السكانمنالأكبرالعددالإقليمفقدثم.أ!قتاهذا

التاسعالقرنمنالأربعينياتفيالعظمىالمجاعةبسبب

سكانربعمنأكثرهاجرأوتوفيحيث،الميلاديعشر

بمقاطعةالأخرىالأقاليممنبأيبالمقارنةوذلك،الإقليم

لينستر.

بالسياسةكثيرااسمهاارتبطعائلةالمممدلجمورد

.والفنون

باكنهامأونجيهفرانسيسهولونجفورد.إيرل

فيالمهمةالمناصبمنالعديدتقلد(أم-09)5

ثم.أم689وحتىأم649عاممنالعمالحكومة

فاللورد،مشواتأرلغلمدةاللورداتلمجلسزعيماأصبح

ووزيراأم69وهأ64!عامالملكيبالختمالختص

الملكيالختمتولىثم.ام669و6591عامللمستعمرات

عامالحكومةمنوا!شقال،أم!66عاممنذأخرىمرة

.أم689

ثمإيتونفىوتعلم،لندنمدينةفيلونجاللوردولد

فيعديدةمناصبتقلدثمأوكسفورد.جامعةفي

،امء!أعاموحتىأم459عامالعمالحزبحكومة

المسؤولأوالأولواللورد،المدنيالطيرانوزيرومنها

إصلاححولكتابينألف!كما.البحريةعنالأول

ليعتقدولدبعنوانالذاتيةسيرتهوحولالسجون

منالسبعينياتوأوائلالستينياتأواخروفيأم(.)539

الأدبضدحملتهبسببأصئمعروفاالعشرينالقرن

بريطانيا.فيبالادابالخلةوالصورالإباحي

باكنهامإليزابيثهيلونجفورد.كونتيسة

أيضاالسيالممةفينشاطلها(.كانام-09)6

الكتبمنأحديدالهاوصدر.العمالمحزبوبالأخص

والموضوعاتوالتراجمالتاريخفيلونجفوردإليزابيثباسم

ف!صورياالملكةعنترجمةلهاوصدرت.الاجتماعية

وندسورفىالممالكةالأسرةدهاصدركماام(.)649

أم(.)749

إيرلابنةهي(.-ام)329فريزرأنتونياليدي

لهاوصدرومذيعةكاتبةوأصبحتلونجفوردوكونتيسة

ملكةماريمنهاإنجلتراملوكحولالكتبمنالعديد

أم(؟)759إنجلتراوملكاتملوكأم(،69)9أسكتلندا

ام(.)979الثانيتشارلزالملك

ايلأدبيللأثرالمجهولالمؤلفعلىيطلقالممملوجيدوس

منطويلةإغريقيةمقالةوهيالأسلوبسموفيالمسمى

منالثانيةالمرتبةفيالعلماءمنالعديدويعدها.الأدبيالنقد

أرممطوكتاببعدالقديمالأدبلكتاباتبالنسبةالأهمية

سموعنالمقالةهذهتكونأنويحتمل.الأدبفي

الدهنيمولدتلتالتيعامالمائةفيكتبتقدالاس!وب

فيللسمومصادرخمسةالمقالةوتحدد.السلامعليهعيسى

للفظمرادفاالسمولفظالمؤلفويستخدم،الأدبكتابة

امشيعابعلى-القدرةا:هيالسموومصادر.العظمة

محسنات3-الجياشمة،العواطف2-،جديدةأف!!ار

تكوينء،ونبيلةمعبرةألفاظاختيار-4،قويةبلاغية

الأسلوببينمقارنةالمقالةتعقد.انسيابيةبطريقةالجمل

الأدبيوالأسلوبديموسثينيعراليونانىللخطيبالأدبي

الطغيانتأثيرالمقالةتناقم!كماشيشرونالرومانيل!خطيب

.اللأدبعلى

991/18سكانهطعددالسويدبجنوبمدينةلودد

مالمو.لمدينةالغربيالشمالاتجاهفيكم02تبعد،نسمة

منبهالماالسويدلجنوبمهموثقافيتربويمركزوهي

.كبرىوجامعةحضاريوتاريخومتاحففنيةمتاحف

للصناعاتمركزأيضاوهي.أم671عاح!تأسست

عامكانيوتالدنماركيالملكالمدينةأسي!.الخفيفة

.الدنماركمنمهماجزءاقرونستةلمدةوظلتم0201

)زائيرالديمقراطيةالكونغوفييعيعقشعباللودا

الإفريقيةالممالكمنالعديدحكموزامبيا.وأنجولاسابقا(

.الميلاديعشرالتاسعإلىعشرالسابعالقرنمنأ!س!ا

ريفيةقرىفىالشعبهذامنالعظمىالغالبيةتعيش

المنيهوت:التاليةالمحاصيلبزراعةويقومون،صغيرة

.والذرةوالدخنالشاميةكالذرةوالحبوب)الكاسافا(

النحاستعدينمدنفيويبيعونهالسمكبصيدويشتعلون

مأ069عاموفيوزامبيا.الديمقراطيةالكونغوفيالغنية

اللونداشعبويتحدث.المدنإلىمنهمكبيرعددنزح

.نصارىومعظمهمالبانتولغاتإحدى

اللونداكون،الميلاديالسائكلشرالقرنأوائلفي

اسمعليهميطلقالحكاممنسلسلةحكمهاقويةمملا!ة

الملك.وتعنييارمووانت

الإفريقيةالإمبرأطورياتأكبرمنلوندامملكةأصبحت

بالكونغوالانيعرفماإلىأطرافهاامتدت.الوسطى

عشرالثامنالقرنوفيوزامبيا.وأنجولا،،الديمقراطية
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إحدىوأصبحىصغيرةأسكمماإلىتنقسمبدأتالميلادي

مهماضامرزامبيا(شرقشمالفي)كازمبالممالكهذه

التجاريةعلاقتهاوامتدتأصامئكلشر،االقرنفيأطتجارة

لإفريقيا.والغربيةالشرقيةأ!سواحلاحتى

فيمههمادورااللونداشعبأدىأحشريناالقرنفي

إنهاءعلىعملوازامبياففي.الإفريقيةالسيا!ميةالتطورات

صاتنغامقاطعةوفي.أم649عامأجريطانياالحكم

شالا()بمسصقةالآنتعرفوأكتيالديمقراطيةبالكونغو

عننت!و.مستقلةاصعةمقالجعلئاتمردحركةفيشماركوا

أحستينماتاصىالمسلحةراتأضوامنسلسلةأ!كمراعاهدا

شيشواشارصذأ!كأ!شسرير.االقرنمنأحممبعينياتوا

ا!صمعلىاطتسازعةالجماعاتب!تأسدائرةاالأهليةاالحرب

أنجولا.في

بريستولقناذتبثيدونديجزيرة.صيرة،يلوط

المم!!ةصىديفونلمدينةاالشماالساحلمنمسافةوعلى

منآ33مسافةإلفراحصم!غرليعنوتبعد.المتحدة

طوا!و.لاندبوينتهارتشمالي913و،الغربجهة

كي5لصرو.وشيلومتروعرضهاكيلومتراتأربعةالجزيرة

تعيمت!وأ!يور.اأحلمالإنجليزيالاتحاديديرهللطيورمرصد

وبالجزيرة.أجحرياأجفراطيورمركبيرةأعدادألدينةاشي

إلىأ!لدي3جزيروتنتمسبماريسكو.قلعةبقاياأيضا

القومي.ال!تحاد

دوثر،سيسلأم(.449)1857اللوردلوس!ددل،

أس!منأوأ!وهو،عصرهفيرائدايعدإنجليزيرياضي

اللقبلحاملتعصي!وهيالملاكمةفيلونسديلأحزمة

التيالألعابوم!.الوزنفئاتمنشئةكلفيالإنجليزي

بالكلا!،الأرانباوصيدالعدووممباقال!بهااهتم

.اليخوتوسباقالحقولعبرالخيلوسبات

منواحداشبابهفيوأصبحلندنفيلونسديلولد

حصنهزمء8781عام.الهواةالإنجليزالملاكم!تأفض!!

مباراةفيأخقي!!االوزنفيالعالمبطلمعوليفانلونسديل

الملكية،اليحوتأسطهولفيعضواصارثم،وديةملاكمة

زار،أمو!188888عاميوفي.عديدةبسباقاتوفاز

الشمالية.أمريكافيالشماليةالقطبيةالأقالونسديل

أكدتوعندماألاسكا،فىالدهبمجموعتهووجدت

الناستدافعإلىذلكأدىوجودهالأحدثكتشافاتالا

الذهب.عنالبحثأجلمنكلندايكإلى

الجزيرةتسمانياودلايةفيمدينةأكبرثانيةلوفسستون

منئوتمكند.نسمة.28666سكانهاعددالأ!شراليةا

وادفيالشماليأصمماحلامنكم65بعدعلىتمر،نهر

هوبارتعنوتبعد.شاهقةحبالالجنوبمنعليهتطل

مبانيلونسستونتضم.الشمالباتجاهبراكم002نحو

أيضاأعنها.والحدائقالمتنزهاتبهاوتحيطالطراز،قديمة

الزراعيةالمناطقأغنىمنواحدةفيمزدهرةصناعيةمدينة

تسمانيا.في

وورش!الصوفيةالمنسوجاتمصانعفيهاتوجد

والتفاحالصوفبتصديروتقوم.الحديديةالسكك

للألومنيوممصنعيقوم.والخشبوالمعادنوالخضراوات

منالشمالإلىكم48بعدعلىأ!اقعاخلئب!!عد

فيوبيامنالمستخرجحسيتأجوابت!صيرامدينة

فيالمائيةبالقوةللطاقةتوأجدمحصةأ1تقوو!صينزلاند.

الكهربائية.بالطاقةالحكوميةالشب!فبتغذيةتريفال!!

والكازينوالناديمنطقةالسياحاجتذابمناطقتشمل

،الشلالوممر،رويالبنيوعالم،الفيدراليالريفي

الملكةومتحف،الصوفيةأسلمنسوجاتويفرليومصانع

السياحية.رثرجلينوقرية،أ!نيةاالعرضوصالةف!خوريا،

تماماوتجديدهاترميمهاتمفخمةريفيةبيوتعدةوهناك

للجمهور.مفتوحةحىر

لونغ.جعفر،:انف!إجعالر.لولع

مائدةفرسانأحدكاندونفالالسيرالسير.لوئفال،

العصورأيامالبريطانيةالأسطورةفيالمستديرةارترالملك

القصةأقدمها،أدبيةأعمالعدةشىالبطلوكاد.الوسطى

يدماريالفرنسيةالشاعرةألفتهاالتيلانفالالشعرية

هذهفي.الميلاديعشرالثانيأغرناأواخرفيفرانس

الغنىتهبهحسناء،جنيةحبفيلونفاليقعالقصة

سريفشيألاعلىيعاهدهاتجعلهولكنهاوالسعادة

مصدرها.

أشعهرلوويلرسلجيمص!الأمريكيالشاعركتب

فيأم(.)848لونفالالسيررؤيالونفالعنحديثةقصة

المقدسة،الكأسعنبحثأنهلونفاليحلمأتحصةاهذه

عندمامعناهيدركول!ضهأممأس،اعلىا!أ!نفايعتروأ*ا

أنالأخيرهذاعلمهحيث،الجوععضهمجذومايساعد

واشحمة.الإحسانرمزالكأس

المتحدةالممدكةفيأيرلسداشمالفيبحيرةأكبرلوظ

منطقةوتمثي،كمأ8وعرضهاك!ا92حواليوطولها

مأءإلى21منوعمقها2،كم093حواليمساحتها

وتيرون.ولندنديريوأرماأنتريممقاطعاتبالبحيرةويحيط

ضئيلعددلونياوداخل.البحيرةمياهباننهرويصرف

لونياشواطئبجوارالأراضيومعظمالحزر،منجدا

.بالمستنقعاتومليئةمنبسطة
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أمريكيةفماعرةم(.5291-871)4إلمي،!ويل

الشاعربأسلوببشدةتأثرت.سيرةوكاتبةوناقدة

مناخرعددمثلذلكفىمثلهاباوندعزرأالأمريكي

بأنباوندالشاعرمثلاعتقدتحيثعصرها؟شعرأء

باليةأصبحتالماضيفيالشعرفيعليهاالمتعارفالتقاليد

الشعرفيحركةإيميتزعمتثمالشاعر.إبداعمنوتحد

التصويرية.مذهبوسموهاآخرينوشعراءباوندمع

والرؤىالأفكارمعالجةأهميةعلىالتصويريةوتؤكد

كتبواحيث،ودقيقةوموضوعيةواضحةبطريقةوالأحداث

الحر.النظمباسماعرفبأسلوبالشعر

ديوانبإصدارهاالحرالشعرنظمفيتجربتهاإيمىبدأت

ام(،19)4الأفيونوبذورالسيفنصلالثانيشعرها

متعددأوالأصواتمتعددبلفظأسلوبهاوصفتوقد

الشعرنغماتأوأصواتجميعاستخدمتلأنها؟النغمات

أعمالهاومن.والإيقاعوالوزنوالتكرارالسجعمثل

الاتجاهتمثلاناللتانوالليلكسالنماذجقصيدتاهاالتجريبية

مجموعةضمنالنماذجقصيدةنشرتالشعر.فيالحديث

الليلكسنشرتبينماام()169وأشباحونساءرجال

التيالمجموعةوهيام()269الساعةكممجموعةضمن

فياتجاهاتأم؟259عامفيبوليتزربجائزةبهافازت

نقديةمغالطاتام(،)179الحديثالأمريكيالشعر

الإنجليزيالشاعرحياةعنترجمةقدمتكماام(.)229

أم(.29)5كيتسجونباسمهأسمتها

بولايةبروكلينفىلوويللورنسإيمىولدت

إنجلاند،نيوفيومعروفةعريقةعائلةفيماساشوسيتعك!

كانتحيثكثيراوسافرت،خاصةمدارسفيوتعل!ت

لوويلعرفت.الفنونمجالفيزاهرلمستقبلنفسهاتعد

فيالتقليديغيروبأسلوبهابالحيويةالنابضةبشخصيتها

الكاملةالشعريةالأعمالأم559عاملهاونشر.الحياة

لها.

ام(.198-9181)رسلجيمس،لوويل

للولاياتالثقافيةالحياةفيمهمبدورقامأمريكيمؤلف

فيلوويلاشتهر.الميلاديعشرالتاسعالقرنأثناءالمتحدة

وناقدابارزامحرراأيضاعرفولكنهشماعرا،بوصفهعصره

ودبلوماسيا.ومصلحاوعالماومدرساومحاضراأدبيا

مالمماشموسيتس،بولايةكمبردجفيولد.الأولىحياته

جامعةفيلوويلتخرخإنجلاند.نيوفيمعروفةعائلةفي

العاملذلكالدفعةشاعروكانأم838عامهارفارد

الدراسي.

هارفاردجامعةمنالقانونفيعلميةدرجةعلىحصل

نأيقررأنقبلوجيزةلفترةالمحاماةمارسثمأم084عام

ثم.للأدبتمامايتفرغ

فينشطاعضواأصبح

تركهبعد.الرقإلغاءحركة

ماريامنتزو!هارفارد

التيأم844عاموايت

القويةالآراءنفسلهاكان

وساندته،الاسترقاقضد

وفىضدها.دعواهفى

لوويلرسلجيمسالقرنمنالأربعينياتأواخر

كتبلهنشرتعشرالتاسع

العبوديةفمدالوطنيالمعيارمنهاالرقإلغاءعنعديدة

الحر.بنسلفانياورجل،تحريرهفياشتركالذي

أعمالهفىالقمةإلىلوويلوصل.الادبىنجاحه

مندواوينثلاثةحينذاكلهونشرت.أم848عامالأدبية

مذكراتللنقاد،مغالطاتوهيالشعريةأعمالهأفضل

لونفال.السيررؤيةبيجلوبم

التيالسنواتخلالحزينةأحداثلوويلأصابت

بينفيماشاعرا.بوصفهصيتهوذاعفيهااشتهر

وكذلكالأربعةأولادهمنثلاثةتوفيأم852أو847

تلكأدتولقد.ام853عامماريازوجتهتوفيت

والتأليفالشعرمجالعنابتعادهإلىحياتهفيالتطورات

وظائفأيضاوتقلدهارفارد،جامعةفيللتدريحه!ولجأ

فيلوويلالمستمر.السنواتهذهمعظمخلالتحريرية

مأ086عامبعدالأدبيةأعمالهأهمولكنالشعركتابة

المؤلفينعنمقالاتهظهرتحيثالنثرفيكانت

وقد.وردزورثووليموشكسبيردانتي:مثلالمشهورين

وحسهاللاذعالنقدفيمهارتهعلىالمقالاتهذهدلت

العميق.ال!دبي

منكانام(.-1779)179روبرتلوولل،

منواحدابصفتهعرفوقدالرواد.الأمريكينالشعراء

حياتهفيوقعتأحداثااستخدملأنهالاعترأفشعراء

شعرهويمتلئ.الحديثالمجتمعتمثلصورةبهاليرسمالخاصة

قدألمجتمعبأنواعتقادهالشخصيةالمشاعرورقةبالألم

بالشؤونالحدعنالزائدالاهتمامبسببتشويهفيهحدث

عنالشعرفىبوليتزرجائزةعلىلوويلحصل.الدنيوية

مرةنفسهاوالجائزةأم()469لوردويريقصرديوان

فيصدرالذيالدرافيلديوانهعنام749عامأخرى

القوةنقاطالأولىلوويلقصائدعالجتام(.)739

بالذكاءشعرهوتميزوالتارل!النصرانيةفىوالضعف

وجاءتالشعر.بقواعدالشديدوالتمسكوالتداخل

باستخدامهلموضوعاتهشخصيابعدالتعطيكافانوطواحين
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اختراج!اأسلوباتبعكما.الدراميالمنولوجأمعلوب

دروسمثاأعمالهبعضفيالشعرفيوالارتجالالشخصية

علىحثساأم(.677لربيوميومأم(؟)9ء9الحياةمن

اخارتاعرمسرحياتثلاثوكشبالترجمةفيجائزة

عنوانختصدرت،الأمري!صةاالمتحدةأطولاياتالمبكر

أم(.)659القديمالمجد

سص!إةبوفيأ!مغيراأ!ويلسبنرتزالروبرتولد

قرالة.صلةلووي!!وإيميأ!ويلرساحيمسلالشعراءترلطه

نشاهـضدأصهوكان،أضانيةاأصالميةاالحربعارضوقد

.الستينياتفيبالحرر

أ(.1817-)1775كابوتفرنسيس،لوويل

أخحوي!!مصنر!أ!أو"مؤممأمري!ينسيجمصمعصاحب

دأياوأطوسم!ثأم081وشينسئ.إلىالخامالقطن

هودتهعوأثماءولإنجلترا.أطقصي!!لانكشايرمصعانعيفتمق

أشض!!وحلرغزا!ا!لاتآمعاصمماموديبوويلوزميله

أضيممصئوافيلووي!!أدخلهاوقدالإنجليزيةالنماذجمن

عامآخرينمعأنشأهقدكانالذيما!عاشو!حيتسبولاية

معهللعاملينجيدةمعيشيةظروفاخطصأكما.م1814

فيبلوويلالصناعيةالمدينةفيوشاتهبعدمعاونوهنفذها

اسمه.عليهاأطلهتالتيماساشوسيتص!

فيوتحرجبماساشومسيتسنيوبيرتفىلوويلولد

هارفارد.جامعة

أحد.أ(5461-861)3دافيد،جورجلويد

أثساءأطوزراءرئيمساكان.البريطهانيا،حرار1حز!زعماء

191)4الأولىاالعالميةالحربمنالأخيرالنصى

أم(.189

منالأولىالمراحل

لويدولد.المهنيةحياته

بانجلترامانشسترفيجورج

والدهتوفيويلز.منللأبوين

عاماعمرهكانعندما

إلىوالدتهشأخذتهواحدا،

كارنارفونشايرلانيستمدوي

جورجلويددافيدويلز،بمقاطعةحاليا()خويند

عمهبيتشينشاحيث

بروتستانتياقساو،أحديةصانعكانالذيلويدريتشارد

بالكراهيةمشحونمناخفيلويدتربىوقدمعمدانيا.

الإنجليزية،وللكنيسةللأرضالمالكةالأرستقراطيةللطبقة

بدأثم،عشرةالسادسةلحمنفيقانونيةمؤسسةفيوتدرب

عاما.21وعمرهالقانولىكار!مةفي

علىوبناء.مب!صةمرحلةفيالأحراربحزبلويدارتبط

بإمارةشاملاجتماعيبإصلاحللقيامالسياسيلرنامجه

اصضويته،حارنارفونمدنعنأطانانرأعضاءرشحهويلز،

حملاتهخلالومر.متصلةعامادهمدىعريمثلها!فاا

البويرحرببشأنإفريقياجنوبشيالح!صمةممياسةعلى

عادعندمارادي!صاليا.سيامميالوصفهصيتهذاعوبعدها،

لمجلسرئيسالويدصار،أ!.هعامأ!سلطةاإشىالأحرارا

عملأم،519إلى8091منأتهـةاخا،أ!سى.أضجارةا

صدرأسذياالسنكبارمعاشقانونتبنىر،أجةأطمازيرارأ!يد

عامضعهارالتيالشعبميزانيةشرضتوقدأم.119عام

ضرائبووضعت،الم!صمسبغيرالدخ!علىضرلبة1091

المحافظال!ورداتمجلسل!سصاتوالتراالأراضىعلىأ!يةعا

بانتصارانتهتد!عتوريةأزمةسببمما،الميزاليةححذهرشف!

التشريعاتضدالفيتوحهتواستخدم،!هـبهوهـخجويدأ

.رداتألىاصحلعرمرأجةاها

الحرباندأ،عأدىللوزراء.رئيسادافيدجورجلويد

للجوءرافضرجلمنجورجأ!يدتحولإلىم4161معا

ضدللحربقويمؤيدإلىالسزاعاتح!!شيالعنف!إلى

مأ519عامالحرليللعتادزيرروهوامشطاعوقدألمانيا.

،أم619يوليووفي.الذخيرةشيالعجزعلىيتغلبأن

وفي،للحربوزيراكتشنرهوراشيواللوردلويدخلف!

رئيساأسكويثهيربرتمح!!حلىأم619ديسمبر

احداسدأ-،عامةلصفة".ائتا،ةراء15
منو!-يعمبرهـ.حمطهـ!!.

قيادتهظلشيارتفعتنيا؟بريصاأفيالعس!-هـي!!اغ!ادداأشمهر

باريسمؤتمرأثناءأ!يدنجحقدر.أطمدني!تيةامعنواروحا

مثاليةب!توسطحلإلىأضوصلافيأم919عامللسلام

المتعنتةوالشروطجهةمنولسونودروالأمريكيالرئيس

جورجالفرنسيالوزراءرئيسينشدهاكانالتيللسلام

.أخرىجهةمنكليمنصو

الح!3فيالائتلافيةوح!صمتهجورجأ!يدبقيوقد

لمأنهإلاأم،189عامفيمعهلانتخابينصربتحقيق

كما.بهوعدقدكانالذيالاقتصاديالبناءإعادةيحقق

دولةنشأتأنبأيرلندايتعلة!فيماسيا!شهنتائجمنكان

له،المحافظيندعملويدخسر،المقاب!فير.الحرةأيرلندا

وقد.أطيونانالمؤيدةسياستهذاتهأ!قتافيششلتثما

نأمنالرغموعلى.أم229عامجورجلويدأ!امحتقا

يأيشغللمإنهإلافقط،عاما95حينذاككانعمره

الأصارصبأمط.الإطلاقعلىذلكبعدرلممميمنصب

ومؤيدينلهمؤيدينبين1891عامانقسمقدكانأسذيا

غير،2391عامأخرىمرةتوحدفقد،أ!عكويثللورد

ماوسرعان،الشعبيالتأليدمنالكافيأغدربايحظلماأنه

ضعيفا.ثالثاحزباأصبح



235لويزيانا

ببرنامجالسابقوضعهاستعادةإلىجورجلويدسعى

نأإد!،الزراممطوال!صلاخالعامةللأشغالمدروس

بزيارةلويدقامأم،369عاموفى.بالفشلباءتمحاولاته

الزعيمعلىيثنيوعاد،شتيسجادنبيرفيهتلرلأدولف

لمحاولاتلاذعناقدإلىتحولماسرعانأنهإلا،الألماني

،قصيرةبفترةوفاتهقبيلأم،459عاموفيهتلر.استرضاء

دوايفور.إيرللقبعلىجورجلويدحصل

لويدزهيئةبالمسمتعرفإنجدترافيدلتأمينهيئةلوبر

هذهتشتهربالضامنين.يعرفونأعضاءمنتتكون،اللندلية

وقدتقريبا.الخاطراتأنواعجميععلىبالتأ!نالهيئة

مألوفةأنماطاصارتالتأمينمنأشمكالعدةلويدزابتدعت

،الأرباحوخسارةالسطو،ضدالتأمينمثل،ذلكبعد

صكوكاتبيعلاالشركةهذهأنإلا.والزلازلوالأعاصير،

.المدىقصيرأساسعلىإلاالحياةعلىللتأمين

يشكلونضامن05)091منيقربماأ!يدزلهيئة

بضعةبينماحجمهايتفاوت)اتحاد(،نقابة228حوالي

الأفراد.منمئاتعدةإلىأفراد

خسائرعنأم399عامأعلنتقدلويدزوكانت

الماليالعامفيبهامنيتأسترلينيجنيهمليارات3بلغت

قبولعنالهيئةأعلنت،أم499عاموفي.ام099

ممامالهالرأسجديدةلضئأموالالهيئةفيجددمساهإت

الهيئة.فيالفرديةللعضويةحداوضع

المملكةبخلافأخرىبلدانمنضامنينلويدزقبلت

أعضاءهالويدزوتمد.ام689عاممرةلأولالمتحدة

العالمجمئأنحاءفىبالسفنالشحنحالةعنبتقارير

الشحن.وجريدةلويدزقائمةصحيفةفيتنشر

تعدفهيلذام،1734عامالصحيفةهذهتأسست

.لندنفيصحيفةأقدم

،أم688عاملويدإدواردمق!فىلويدزمنشأكان

لدىالمفضلةالتجمعأماكنمنالمقهىهذاكانحيث

ويقبلونالضمانيقبلونالذينالأثرياءوالتجارالسفنملاك

القرنخلالفي.بحريةتأمينوثيقةتوقيعمخاطرةتحمل

الكليأوالجزئيبالتأمينقامتقدلويدزكانتالعشرين

سانوحريقزلزالفيفقدتالتيالممتلكاتعلى

عامتيتانكالسفينةغرقوفىأم،609عامفرانسيسكو

،أم379عاماحترقتأضباهيندينبرجوالطائرة،ام129

صناعةمجالفيالكوارثمنالعديدإلىبالإضافة

.البترول

يتم!،المتحدةالولاياتفيجنوبيةولايةلويريائا

المكسيك.خليجفيالمسيسيبينهرفيهايصبالتيالمنطقة

منأنهاكمالويزيانا،بولايةمدينةأكبرنيوأورليانزوتعد

الولايةسكانعددوبلغ.العالمفيازدحاماالموانئأكثر

مساحتهاتبلغكمانحسمة238.4و216

منهائلةكمياتلويزيانامنوتستخرج.2كمأ23و677

الطبيعي.والغازالنفط

عاداتمنخليطوجودلويزيانافيالحياةسماتمن

الكريولجنوبهافىويعيعق،عديدةوأجناسوثقافات

الأسبانالمستوطنينسلالةهموالكريول.والكاجون

المستوطنينسلالةفهمالكاجونأما،الولايةفيالفرنسيين

كندا.منجاءواالذينالفرنسبن

بالأخصوتعرفسنوياالناسملاييننيوأورليانزويزور

،جراسمارديواحتفالاتالكرنفالمهرجانبموسم

الفاخرةوالمطاعمالشهير،الفرنسيالحيبالمدينةويوجد

أيضازوارهايستمتعكما.الرئيسيةالمزاراتمنتعدالتي

السهولوتغطيالمتميز.أسلوبهالهاالتيالجازبموسيقى

نهرشرقيالواقعةالمنطقةالمكسيكخليجلشرقيالساحلية

نهرشمرقىالواقعةبنتشارتينبحيرةوشماليالمسيسيبي

نهرطميمنالخصبةالسهولوتترسب.المسيسيبى

النو.منالأدنىالجزءجانبيعلىالمسيسيبي

جميعلتشملالخليجلغربالساحليةالسهولتمتد

كما،الخصبةالمسيسيبيسهولغربيالواقعةالولايةأراضي

تبعد)التيوالدأخليةالساحليةالمناطقفيالمستنقعاتتنتشر

بجوارالطبيعيوالغازالنفطاكتشفكما(.الشاطئعن

والأنهارالمسيسيبينومنسوبيرتفع.الملاحاتمنطقة

يأ.المجاورةالخصبةالسوداءالاراضيمستوىعنالأخرى

المصارفولكن.فيضانلحدوثكبيرااحتمالأهناكأن

خلالمنبالتصريفالزائدةللحياهتسمحالرئيسيةالطيعية

الحركة.بطيئةلويزياناولايةروافد

التجزئةبتجارةالاشتغالإلىالناسمنال!صيريميل

مدينةوتعد،أخرىصناعةأيفيالعملعنوالجملة

تجارةفيالرئيسيةالجنوبمراكزمنواحدةنيوأورليانز

النقلفيالرائدلويزيانامركزأيضاوهي.والجملةالتجزئة

منالولاياتبينالثانيةالمرتبةلويزيانا.وتحتلالماليةوالشؤون

النفطيستحوذحيثالتعدينمنإنتاجهاقيمةإجمالى

لويزيانادخلإجمالىمن%59حواليعلىالطبيعيوالغاز

لويزياناجنوبمنأسا!ماالنفطويستخرج.التعدينمن

الولاية.منالشماليالجزءمنالطبيعيالغازبينما

النفطيةالموأدإنتاجعلىلويزيانافىالصناعةتقوم

نيوأورليانزتشارلزوبحيرةروجباتونوتعد،والكيميائية

.الكيميائياتإنتاجفيالرئيسيةالمراكزمنوضريفبورت

والقطنالماشيةلحومبلويزياناالزراعيةالمنتجاتأهمومن

.الروبيانإنتاجفىالأولىالولايةأنهاكماالصويا.وفول



صفقة،نايايزلو623

الحكومةلويزياناجامعة

أكروهيروجباتونممط

الولاية،فىحامعة

التدكاريويرتمإلبرح

الحرممماني!سلصبها

ولقد،الأخرىاالحامعى

لتكريمالمرجهذابني

الحر!!يلويريانالت!

التاسة.اعالميةا

فيأ!يريانامسصقةإلىالأمسبانالمكتشفونوصلعندما

يسكنهاكانالميلاديعشرأصسادساالقرنمنتصف!

طالبأم682عاموفيالهنود.منألفاعشراثناحينذاك

اسميرلقبحام!!كافليهبرترورينيهالفرنسيالم!ضشف

التىصرنسا،إلىالمسيسيبيواديكلبضملاسالدي

.أم308عامالمتحدةالولاياتإلىباعته

عامالأمري!صةاالولاياتمنولايةلويزياناأصعبحت

أم861عامالولاياتاتحادمنانسحبتثمأم،812

عامالأمريكيةاالول!ياتفيعضواأخرىمرةقبلتول!صها

.أم868

عامالمسيسيبينهرمدخ!!بتعميقالمهندسونقام

إلىتص!أدأضخ!ةاالمحيطلسفنتحسنىحتىم،9187

برنامجفيرئيسيادورالويزيانالعبتثمانيوأورليانز،

تدهورحدثولكن.أطتحدةاالولاياتفيالفضاء

أصابالديأ!بوطالسببلويزيانافىحاداقتصادي

.الثمانينياتمنتصف!فيالبترولأسععار

.الكريولنيوأورليانزبمأيضا:انظر

بهقامعم!لويزياناصفقة!.!يريائا،

السلطةتوليهعقبجيفرسونتوماسالأمريكياالرئيس

الولاياتاشمترت،الصفقةهذهفي.أم308عام

منالأراضىمن2كم476474127الأمريكيةالمتحدة

أمريكي.دولارمليونعشرخمسةحواليمقاب!!فرنسا

والجبالالمسيسيبينهربينالشاسعةوتمإلمساحة

الحدودإلىجنوباحلئالمكسيكمنوتمتد،الصخرية

المواردزيادةإلىالمساحةهذهشراءأدىشمالآ.الكخدية

ضخمة.زيادةالأمريكيةالمتحدةللولاياتالاقتصادية

الولممطفيالاتحادقوةمنالصفقةهذهدعصتكما

كلوتشكيلتقسيمتمثم.الشرقوفيالغرلى،

وأالمنطقةهذهفيتقعالتيعشرةالخمسالولايات

منها.أجزاء

المدوكمشاهيرمنعددعلىلطلقاسمالولمجى

الشهير،المحاربعندهميعنيالاسموهذاالفرنسي!ت.

الأوائل.فرنساملوكمعظمتميزصفةوهي



27لمدةوحكمهاأم436عاملفرسساملكاأصبحعشرالرابعلوي!ر

للفرنجةملكاكانم(.084-)778الأوللويس

عامشارلمانوالدهخلفوقدللرومانوإمبراطورا

م.481

قائداكانام(.027-121)4التاسعلويس

الثامن.لويسابنوهوصليبيتينلحملتين

ابنهوأم(.1483)423عشرالحاديلويس

اسعتخدموقد.الخيفبلمللكيعرفوكان،السابعتشارلز

بالسلطة.للاحتفاظقاسيةأساليب

ابناكانأم(.51ء-1)462عشرالثانيلويس

حكمهخلالفرنساازدهرتوقدأورليانزدوقلتشارلز

.حروبلعدةقيامهرغم

تولىأم(.016643)1عشرالثالثلويس

الرابع.هنري-أبيهاغتيالبعدأم061عامالعرش

خلفأم(.571-)1638عشرالرابعلويس

27لمدةبالعرشواحتفظعشرالثالثلويسوالده

عاما.

ابنكانام(.774-171)0عشرالخامسلويس

وعمرهالعرشوليوقد!شرالرابلويسحفيدأخيه

.مشواتخمصر

237لويس

الفرنسيةالتورةبدأتعندمافرنساحكمعشرالسادسلويس

.أم397عامالحيانةبتهمةوأعدمأم()978

ام(.397-)1754عشرالسادسلويس

عامالعرشتولىوقدعشر.الخامعك!لويسحفيد

.ام774

ملكاكانأم(.597-)1785عشرالسابعلويس

السادسلويسوالدهإعدامبعدعامينلمدة،فقطبالاممم

.أم397عامعشر

أخوهوام(.824-)1755عشرالثامنلويس

فىللملكيةإعادةللملكتسلمهويعدعشراسمادسلويس

الفرنسية.الثورةنشوببعدفرنسا

عشرالثامنلويسعشرالخامسلويس
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لغربية.الجزرا:نظرا0دشلو

سس!صرإيمستفيمحليةحكومةذاتمقاطعة!يس

أ!يس،مدينةو.نسمة00485سكانهاعددبانجلترا

م!طتبأيضاوتضما،أصعةأطمقاالإداري!زالمرهيو

الأ.ائسسة11المدداأما.سس!-إلعستناحمة
حرى-ءس!.."ط

عماراتممه!مصلهأأسذيا،نيوححاضهـهـفأفثيللمقاطعة

أحديدداامحىهـفاختصمم.أجسهـيالمنتحإسعيفورد،والقناد،

يم.كأإيفلسفيلد،جكهعيو،ثومببارأصيمهر:فيالجذالة

شثهير.يسوبهـاأهمهرجا!ففيهاغلايندبورنأما

قواترتنتنوموديمميمونهزمأم،426عامشي

لقاياا!دينةهدهشير.من!-هـةهزيمةأصيسعندأصالثاهنري

إنتاخأطقاطعةافيالصناعاتتتضمنو.نورمنديةقلعة

أهميةتحتاوافىراعةتششرو.الكهرلائيةوالسلعالأقالأما

أطقاطعة.امنثبيرشسمفيكبرى

أهـهـ!!صهما،ء(.1681-161)4دجو،لويس

أتهـصأخقباأ!!ساشمة!ا،فيأآاحاابصاأ!بلقباحتفظ

أء،634عاءصمةاما،واحترفآخر.شخص!أي

علىحازعحدماا،أا373نيويوفيالبطوأسةأغبكتمسبرا

يحتففأأن-!أاممتصا.أضاممةاالجوأسةسىكبرادوجيمص!

أ!رلةلافيهافازمباراة02منها،مرة25أص!اأ!االطه!بلقب

فاشلةبمحاوأ،تبهعها،م9491مارسفيتقاعدثم،القاضية

أ!لأمامالمنتضمةاحةلالحرلو!أسلوبتميز.أصلحلقةللعودة

قبضتيه.ب!ظتاحاطفهجوممع

أ!ا،ياتلاألابامالوالأيةلافاييتفيباروأ!يص!ؤلد

طفالأ.أ!مازاوهوبدترويتللإقامةالتق!ث!االمتحدة

أم(.469-)1875نيوتنجلفبرت،لويس

الحديثةالإأحضرونانظريةيرشصوأشىساعدأمري!كأ.ثيميائي

أصوىاتمسكاكتيأ!وىاتفسرأنفريةهيوأض!ظفؤ،اعن

اشترضر،م1691عاموشي.الجزيئاتضمنببعفربعضها

،مجتمعتاننواتانتمسكهماالإأحتروناتمنجازوأن

ثمالمجةمنقوقعةأنلعدذ!هـفيماث!.كبميائيةقفزةيش!ظ

مزيدعمهاينجما،اةأكراحولزوحاجازومرتبة،أعتروناتإ

عنكظريةشيفصلتالأف!!ارهذه.أضواةافيا،سعتقرار1من

نجمورأ،إيرشن!ت:مثلىثيميائيونضعهاو،الإأصحترونا

بماساشوسيتص!،يماوث،وفيأ!ص!وأسدلولنغ.وليناس

عامهارشاردجامعةصتأ!ب11فيأصعلميةادرجتهأ!ونا

ا!جمياءأستاذاأص!ت،أم219عاموفي.أم866

الدينامي!جةأدح!وهماثاليفورنيا.حامعةفيوعميهدا

ال!جمياء.دراولشي،الحرارية

الكاتب.م(أ!15-881)ءسئكلير،لويس

عامأ،لأدبنوبلبجائزةفازأ!ذيالالأواالأمري!!ا

تهاجمأضيالرواياتهدوليةشهرةحازكما،أم039

الأمري!!.االمجتيمفيرآهااكتيأ!معفصاأش!صال

سس!!يرهاريوأ!د

فبرايرلافيأ!يس

!منتر،سوكفيا،أ885

-تيوكا.مجنيسولأجةبو

تهـدقسيرغعاماعالغ21

في!رحو5أ!حوححيلي!-تفي

نيوفيصية،اتهـامجموعة

أس!صاتباأسسها،جيرسي

لويسمش!ظيروتخرت!عنكلير.أبتون

عامليلىجامعةفيأ!يحعر

،أم419عامنشرصحفيا،صعم!!!!ارعندماو.أم806

ساخراسرداأحتاباجاءرن.السيدعاحبناا،ولى1اجهرر

فىحانالذيأ!دل!اكيويوركأك!مىموص!ا!يفةأذ1بحو

مما.هـهأهيهـحلة

نحاحاالا"وا.أ-15أأ
.ءيحمقصمحرى،هـهـيا!رلمجر؟!ءضص

أثارأم029عامالرئيسيالشارعمؤأعمهأدغيراخحعامتو

مؤثرانقداالكتابحصان.فوريةشعهرةأجهإحماوتعاطفا،

صغيرةأمريكيةمدينةفيالثقافةنقصوأ!ذهنالبلادة

أسدى،الذاتعنارضاوالتفكير،ضيهتنقدكما،نموذحية

تفصي!!،بأدقكت!اشئيسيأحشارعاالأنانف!إوس!!انها.

كارولاشوايةلبطلةالمثمرةغيراصلجهودأرححيث

أ!عس.وتحسنهامدينتهاتوقظأنأجلمن،كيح!ت

ادميئ!4أىا!آشض،سودمدينةعنروايتهلوص!

.بريريجوفربا!مما

أروسميثأم(،)229بيبيتاءأيضا:أعماأص

مثاليشعابطبيبأملحيبةتصمم!روايةوحيأم()259

.والأذىالذاتوح!الحسدوأ!سادمإصراعهفي

ردهاالتي،أم626لعامبونيتزربحائزةالروايةفازت

الجائزةيتلقىأنأ!احبامنثانأنهشعرايلألهربما،لوس

أ!لسيسخرأم()279جنتريإلمرروايتهفيو.ذأ!كقبلى

.الأوممصاالغرببلادفيوالتزمتأ!دينياأسفاثامن

طومسوندوروثيمنأ!يميرتزوجأم829عامفي

،شهيرةأجنبيةمراسلةوكانتأم(619-)4918

عامالصلاتبازواجهماانتبهى.صحفيعمودو!!ا6تبة

أم(،29)1دورسورثأ!يسروايةكانتربمام42

فيالأمريحيةاالحياةالروايةتقالل.الجيدةأسهأعماآخر

فيهتصفالذيالوقتفيروبيةالأواالحياةمعتضادها



923حملة،وكلاركلويس

خلالمشهور،أمريكيأعمالرجلزواجمصاعب

الأوروبية.جولته

مصورة،الأولالمقامفى،المتأخرةلودسرواياتكانت

دقيقفناناالآنالنقاديعده.ضحلةبصورة،للواقعية

خلاقافنانامنهأكثر،اعتياديةعيربصورة،الملاحظة

عامإيطاليافيتوفي.بارعوصفيأمعلوبمعهذاحقيقيا،

.أمأء9

ملككانأم(.085-أم773)فيليبلويس

اسمعليهوأطلقأم،848إلىأ083منالفترةفيفرنسا

لفيليبالبكرالالنوكان،باريسفيولد.المواطناسث

الفرنسية،للثورةالديمقراطيةالأفكارمعتعاطف.أجلايت

صريق،رتبةأخذثمالتمرد،بدايةفيالوطنيأطحرسوانضم

ولكنه،نيروندن،جمابنس،فالمي:معاركفيدوراوأدى

عنأطرحيلواضطر.الجمهوريةضدمؤامرةفياشترك

وا!شرحفرنساإلىفيليبلويسعاد.أم481عامفرنسا

بعدلفرنساالمواطنالملكبهونودي.الواسعةمزارعه

ثورةأثناءالعرشعنبالتخليأحاشر،اتشارشالملكرحيل

لويستوجبأسبوعالواقعةهذهبعد.أم083عاميوليو

جميعمنمحبوبايكنلمول!شهفرنسا.علىملكافيليب

81دامتالتيحكمهفترةأثناءالفرنسيالشعبطبقات

لسلاأسةولائهمبسببالشرعيةدعاةعارضهحيث!منة

بسببالجمهوريونعارضهكماالعاشر.تشارلزالملك

الا!عتبدادية.أساليبه

أيضعاتميزتولكنهابالرخاءحكمهصترةوتميزت

لقد:عهدهعنالمأثورةالأقوالومن.الشديدةبالرقابة

ثم.حكمهفترةطولمنوالمل!!السأمفرنساأصاب

قوانينإصلاحرفضهبسببأم،848ثورةاندلعت

العرشعنالتخلىعلىالنهايةفىوأجبر،الانتخابات

إنجلترا.إلىوهرب

الثالث.نابليونيوليو،ثورةأيضا:انظر

لويس.،معلوفانظر:.معلو!لويس

الثالث.نابديونانظر:.ئابليونلويس

أولوكلاركلويصحملة.حملة،وكلاركلويس

لمناطقالمتحدةالولاياتح!ضمةبهقامتاستكشاف

الحملةقادوقدالبلاد.غربيشمالفيالواسعةالفيافي

.أم408عامبدؤهاوكان،كلاركووليم،لويسمروذر

سنتين.منأكثرودامت

،ميسورينهرفيصعوداحملتهماوكلاركلويسبدأ

ساحلإلىكمأ2لأ004حواليوقطعا.لويسسانتمن

حولومعلوماتللتخوم،بخرائطعاداوقد.الهادئالمحيط

التيالحمرالهنودقبائلوعن،للمنطقةالطبيعيةالموارد

منالمتحدةالولاياتالحملةنجاحمكنكما.هناكتعيمث!

بدورهأسهمالادعاءوهذا.أوريجونمنطقةبملكيةالادعاء

وهىبمهامها،القياممنالكبرىالروادحصكةتمكينفي

عشر،التاسعالقرنخلالالأمريكيالغربعمرتالتي

كولترجونكانشخصا.45منالحملةتاثفتوقد

شهيراأمريكياصيادابعدفيما،وأصبح،الحملةفيعضوا

تجارية.لغايات،للحيوانات

مسمكرأم308عامديسمبرفيالحملةأطرجابنى

أقاماحيث،لويسسانتمقابلالمسيسيبينهرعبرديبوا

مسطحكبيراقارباالحملةرجالأعدالشتاء.طوالفيه

ويمكنمترا،أ8حواليطولهيبلغكيلبوت،يسمى،القاع

خزن.كطوافةسحبهأو،بالأشرعةأوبالمجاديفتسييره

فيهابما،التموينيةالموادمنعديدةأطناناوكلاركلويس

رجالوحصل.والأسلحةوالملحوالأدويةوالجريشالدقيئ

الصغيرةوالهداياالملونالخرزمنكبيرةكميةعلىالحملة

مقابلتهم.توقعواالذينالحمرالهنودأجلمن،الأخرى

،أم4،8عاممايو41في.ميسورينهرفيالصعود

زورقينمعسابقا،المذكورالقاربفيالحملةتحركت

فيهكانالذيالوقتوفيالشجر.جذعمنمحفورين

إلىمتج!قالنهرهذافيطويلةمسافاتيقطعونالرجال

النهرضفتيإحدىعلىبزورقهيتوقفلويسكان،أعلى

منالكبيرالعددمنمندهشاوكانواخر،حينبين

أعتقد"!لايومياتهفيكتبولذلكرآها.التيالحيوانات

مشاهدةيمكنالتىالجواميسعددأقدرعندماأبالغأنني

!!.نظرةفيمنهارأس/0003

الحمر.الهنودمعللحملةالأولاللقاءكانسبتمبروفي

إلىللتحدثالشاطئإلىالحملةرجالبعضذهبوقد

ومعالهدايا.لهموقدمواالسيوكس،هنودمنمجموعة

لنأنهموأبدواأ!دايا،امنالمزيدالهنودطلبذلك

فسمحواعادواثم،القاربإلىبالعودةأمملاركيسمحوا

مستعدينكانواأنهمكلاركرجالأظهرأنبعد،له

.للقتال

مندانهنودلقبيلةتابعةقريةالحملةبلغتأكتوبر،وفي

رجالبنىوهناك-الشماليةداكوتا-الآنتعرف،الصديقة

.هناكالشتاءوقضوأ،القريةقرب،مندانقلعةالحملة

كنديتاجربالحملةالتحق،هذهالشتاءفترةوخلال

ساكاجاويا.وزوجتهشارلونو،توساناسمهفرنسي

الحملةتابعت.الروكيجبالنحوكرباالحملةاتجاه

بعيداتتحرككانتوبينماأم.508إبرلل7فيسيرها

هددت.اللونرماديةدببةعدةرجالهارأى،الغربنحو



نكفرا،يسرلو042

نأعليخم!وكان،مستمرةبصورة،الرجالالضخمةالدببة

يردوهأنقبل،مهاجمدبعلىمراتعدةالناريطلقوا

قتيلا.

كانعمدما،صعوبةالمراح!!ثرأكانت.الجبالتسلق

هاصقودررجياده!ا،ظهورعلىمنينزلواأنالمكتشفينعلى

الخيولبعصإنحتى،ضيقةصخريةجبليةممراتعبر

تسيرالحملة!!انتوبينما.ميتةوسعقطتحوافرهافقدت

أضياالحيوالاتنت!ط،اضو!يجبالداخلمتوغلة

أإاضصره!اممافشيئا،شيئاتق!!،لطعامهميصطادونها

ليأكلوها.خيولهمابعضقت!!

احد.رشخرحوافيشيحياشوجبالالحملةاجتازت

لوأ،يةاأجوايعرثشيماكليرووترنصبلغتأنوبعد

نهربثلحوسرت،جديدةروارقبناح!تمإيداهو،

تهشاضأ!ضولر،فياكنئهرهذاالحملةوبلغتكولومبيا.

أنهادئااعي!أساحاإلىفوصلت،ممكنةسرعةبأقصى

نوفمبرشىأعتماطئاأقدامهموطئتولماالشتاء.حلولقبل

نهرمصبقربكلاتسوبقلعةبخواأم،08دعام

الشتاء.فصلفيهاوقضواكولومبيا،

و!طرركيسأ!حملةتنتاأهمكانت.الحملةنتائج

منطقةبملكيةالادعاءمنالمتحدةالولاياتمكنتأنها

لويزيانا،إقليمشرائهاإلىلالإضافةالادعاءوهذا.أوريجون

الأمريكي.الغربإعمارفيدورلهكان

وليم.،كلارك:أيضانوا

مؤأهـموميتي.ء(6691-0191)نكا!ر،يسرلو

منأطعديدأمخنائيةاشعاروالأالمومسيقىكتب،أمريكي

بجائزةفازوقد.الموسيقيةوالأفلامالكوميديةالمسرحيات

وفي.الأطفالأغانيإحدىعنأم949عامالأكاديمية

معالمسرحيةللأعمالبوليتزرجائزةاقتسمأم629عام

ال!صميديةالمحسرحيةعنبروزأبيالمسرحيتبال!ظ

نفسكتجهدأندونعملكفىتنجحكيفالموسيقية

أم(.61؟)

هنريفرانسيسهوبالكاملواسمه-لويسروأ!د

مأ369عامهوليوودإلىوانتق!!،نيويوركفي-لويسر

منولعدد،مو!ميقيةلأفلامالغنائيةالأشعاركتبحيث

ناعسان،دثخصانمنها:القمةاحتلتالتيالأغنيات

كتالةفيلويسربدأوقد.بدونكأمشىأنلاأريد

بينومن.الأربعينياتأوائلشيالغنائيةوالأشعارالمو!عيقى

يتأخروسوف؟الصينإلىبطيءقاربفي:أغنياته

.العامهذاقليلاالربيع

أينهوللويسرناجحمو!ميقيكوميديعملأولكان

(أم59)0ودمىرجالعرضهأماأم(.489لر؟تشارلي

تضمنوقدالتارلقفيالمومميقيةالأعمالاأبدعمنفيعتبر

منالحبفىأقعلمجرسابمكنتلوأغنياتالعرضهذا

قصةلويسركتبأم569عاموفي.أعلمسوفقبل،

.إنسانأسعدالمعروفعملهوأشعارسيقىومو

ضخمصناعيومركزكشاكيفيمديمةحبرألويسفيل

سكانهاعدد.المتحدةالولاياتشرقيجموبفي

بينيربطمهماطرقملتقىولويسفيل.نسمة630.926

عبرأوهايونهرعلىالمدينةتطلو.والجنوبالشمال

شلالاتبجانبتمتدحيثصنتاكي،معأصشماليةادالحدو

خمسويقيم،الشلالاتمدينةاسمعليهااطلة!ودذاالنهر

الحضارية.أ!يسفيلمدينةفيكنتاكيس!صاد

شعهرمنالأولالسبتفيفهـتش!!تلاأ!يوثيتمام

ديربيوهوالعالمفيالخيلممباقاتأشهرأحدمايو

ألفوعشرينمائةمنأحضرسسوحايجتذبأ!ذياسيصنتا

متفرني.

الأمريكيالمكتشفيقودهمااشوادمنجماعةوانشأ

يعرفالذيالموقعفوقمستوطنةحسلاركروجررحورخ

التالي،العاموفي.أم778عاموذلكأ!يسفيلآبا

عشرالسادسلويص!الملكاسماالمدينةعلىكلاركأطلة!

مساعدتهافيفرنسابجميلعرفاناوذلكفرنسا.ملك

الأمريكيةالثورةأثناءالأمريكيةأطمستعمرات

م(.1783-1)775

المبكر.لويسفيلرتموأعلىضرية11أضحارداساعدت

العالميةالحربمندحجيرةبسىهـعةصماعت!هاأ!مجا"اتمتى

ام(.49ء-1)636الثانية

الولاياتفيلويسفيلسكانمن%89منأكثرولد

سعلالاتمنكبيرةجماعاتلممكانهاويضم،المتحدة

سكانأكثرأسسوداءاالجاليةوتكونوأيرأصديةوألماليةإنجليزية

للمدينةالغربيةالحدودعلىمعظمهمويعيعق،لويسفيل

مشاكلالمناطقهذهوتسود،المدينةوسطفيوأيضا

.الفقيرةالأحياءاومشاكلالبطالة

المدهبلويسفيلسكاننصفنحويعتنق

المعمدانيةالجماعاتأكبرتتشك!!ومنهمالبروتستانتي

مذهبالسكانمن%04منكثرأيعتمقكما،الميثودية

أ!صاتوأجك.االروم

ومائةألف!حواليلويسفيلالعاصمةفيويوجد

السلع،منسنويادولاربليون51قيمتهماتنتجمصنع

الكيميائيةالموادبالمدينةالرئيسيةالمنتجاتوتتضمن

واللأجهزةالسمكرةوأدواتوالدهاناتوال!جهزة

نشرصناعة،بالمدينةالمهمةالصناعاتومن.الرياضية

فييوجدكما،والطباعةاللحوموتصخيعالأخشاب
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فىوهى،للمكفوفينأمريكيةنشردارأكبرلويسفيل

بإصدارتختصالعالمفينشردارأكبرنفسهالوقت

للمكفوفين.بريلمطوعات

ولكنالأربعينياتأواخرمنذلويسفي!اقتصمادنموبدأ

وفي.الاقتصاديةالمشكلاتمنتعانيمازالتالمدينة

فيتدهورحالةالمدينةواجهت،الثمانينياتأوائل

صناعةفيزيادةنفسهاالفترةفيحدثولكن،الصناعة

والرعايةالماليةوالشؤونالسياحةخدماتمثلالخدمات

الصحية.

بلويسفيلالدخانصناعةتواجهالتيالمشكلاتمن

مبيعاتأصابالذيالكسادبسبببهاالعمالةانخفاض

علىالدخانشركاتوأجبرتالستينياتخلالالسجائر

الصناعيالتطورأدىولكنبها.العاملينمنالكثيرتسريح

دفعمما،لويسفيلمنطقةفيالهواءتلوثزيادةإلىبالمدينة

لتخفيفالتلوثمنالحدقوانينإصدارإلىالمحليةالحكومة

المشكلة.هذهآثارحدة

روجركلاركجورجالمكتشفقاد.تاريحيةنبدة

بنسلفانيامنطقةمنالروادمنجماعةام778عام

فوقوجيزةلفترةأقامواسقأوهايو،نهرعبرجنوبا

شعاطئعلىمستوطنةأنشأوأثمالنهر،داخلجزيرة

فىلويسفيلاسمالمدينةعلىوأطلقواأوهايو،

كان،الميلاديالتاصععشرالقرنوبحلول.ام977

سباقحلبةأولافتتاحومنذ.نسمة035نحوبهايعيش

لمسباقرياضةأصبحت،أم83.عاملويسفيلفيخيل

مراعىفيويربىبالمدينةالأولىالرياضاتمنالخيل

سباقأولنظمكما.الخيولمنالكثيرالشهيرةكنتاكي

المعروفالسباقوهوأم،875عاملويسفيلفيللخيل

كنتاكى.ديربىبالحمم

الكبرىدندنمدينةفىيقعكبيرمدنىتجمعلويسهام

منوتتكون،نسمة12ء0023سكانهاعددإنجلترا،في

المدينةوتقع.سابقاولويسهامديتفوردهماإداريينقسمين

مكانبهايوجدالغالبفيسكنيةمديخةوهيلندنجنوبي

فيهابنيت.المساكنبهتحيطبلاهيتيدعىبهيجفضاء

السابعالقرنمنالتسعينياتفي)ملاجئ(للفقراءدور

التيالصغيرةبونكنيسةبهاتوجدكما.الميلاديعشر

نفسه.القرنمنالثمانينياتإلىتعود

-)1914أغناطيوسالقديسلويولا،

يطلق.الأصلرومانىكاثوليكيدينيزعيمأم(.556

التنطمهذاأعضاءويعرف،يسوعجمعيةمؤلسم!عليه

اليسوعبن.باسم

أزبيتيامنبالقربأرمشقراطيةأسرةفيأغناطيوسولد

رجالأحدأصبحليولد.ديإنجوالحقيقياسمهبأسبانيا.

ضدحربغمارخاض.ام517عامفيالملكيالبلاط

بالغة.جروحافيهاجرحأم،521عامبامبلونافيالفرنسيين

ما522عاميأياممعظمأغناطيوسأمضى

وفيمعتكفا.مانرسا،قرببكهفخلوةفيأم523و

كتابهضمنوقد.غامضةبتجاربمرأنهادعىالفترةتلك

الصلواتجانبإلى،التجاربتلككلروحيةتدريبات

عاميبينماالكتابهذأكتبوقد.الروحيةوالرياضة

لتوليا!شعداداأم548عامونشرهأم154،أم522

الإنسانيةالعلومأغناطيوسدرس،الكاهنمنصب

.ام535عامحتىام528عاممنبباريسواللاهوت

وأصبحاليسوعيينجمعيةأصدقائهمعأم534عامأسه!

القواعدأرسىمنظمادستوراووصلهالها،رئيسأول

حياتهم.وطريقةلليسوعيين

حتىاليسوعيينجمعيةعلىمشرفاأغناطيوسظل

الخامسجريجوريالباباأعلنوقدأم622عامفيوفاته

يوليو.31فيبعيدهيحتفلقديساأغناطيوسعشر

غينيابابوافيموروبلمقاطعةالإداريالمركزلي

عندتقع.نسمة716.16سكانهاتعداديبلغ.الجديدة

الساحلعلىهونخليجعلىماركهامنهرمصب

هيولىالبلاد.فيالرئيسيالميناءوهي.الشرقيالشمالي

المنتجاتمنبالعديدالبلاديمونرئيسيصناعيمركز

والتجارية.الصخاعية

كانتام،289عاملىفيللطائراتمطاربناءقبل

كريك،إيديفيالذهبمناجمإلىالطائرأتحركة

نظرالىتطورتوقدسالاماوأ.منتنطلقوبولولو،

لنقل،للطائراتأفضلهبوطتسهيلاتوجودإلىللحاجة

مارسفىاليابانيوناحتلهاالبلاد.أعاليإلىالثقيلةالمعدات

سبتمبرفيمعركةفيمنهموامستعيدتأم،429عام

تلكخلالكاملاتدميراليدمرتوقد.ام439

.أم459عامبناؤهاأعيدثم،المعركة

الصينزعماءأحد(.-ام)289بلجلي

نوفمبرفىالصينوزراءلرئيسنائباأصبح.البارزين

وكان.ام889أبريلفيللوزراءرئيساوعين،أم879

،أمء89عاممنذالحكومةعملياتيترأسالوزرأءرئيس

الرئيسيةالهيئةوهو،السياسىالمكتبفيعضوالىكان

حياتهكرس.الصينيالشيوعيللحزبالسياسةتضعالتي

أهتمام،السلطةإلىصعودهعكس.الطاقةمصادرلتنمية

العشرين.القرنثمانينياتفيالتقنيةبتنميةالمتزايدالصين
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قتلىأم989عامفي

أ!مينيوناالعسحريون

الشعبأفرادمنالعديد

أج!صتظاهرواالذب!

فيالديمقراطيةمنمزيد

أحدليحان.الص!ت

إلىدعواأ!ذيناالزعماء

بنجلىاعفرالقوةا!متخدام

.هرةالمفاأا

أعدمفثورحا!صاتباأسدهاوسانشعنجدو.شيليولد

.أم631عامأطصينالوطنيةالح!صمة

عياضميواآاشباشعايةشعهده،م6361عاموشي

-!لأيير!تشوعماقدو،سئشاردينغجتهزوولاي،تشوين

علىأحسيصهـدنجانعيوأضسيوافازعندما،م9491عامممذ

.أ!ء!ا"هـاءأهـمحيسا-1ء61لم6عامفاتهوحتىرالص!ت،

قةأطصااس!صمهمعن!حدشاجةأعيدرواأ!مدسةافيدرس

.اأ1دددإلى1648اعاص!)!!مابقا(،أسسوشييتيابالاتحاد

دوا!ةرجلىأم(.-1689)698تريجمي،لي

لمدةانتخب.المتحدةأسلأمعام!ع!ضتيرأول.نرويجي

لمدةمنصبهفيخدمتهومدتأم469عام!شواتخمس

.أم059عاممشواتثلاث

أبريلفيمعصمبهوتركأم652عامأخها!متقاأعلن

عم!أيدالأنهأ!هأ!سوصييتياالاتحادمعارضةبسببأم!د3

-أفيما،مؤفياستقمالى.الجموبهية!ورياشيالمتحدةالأم

أ!دولية.اأضوتراتايحفثن!

بالحبرةالتحدةالأمافيمنصبهتميزأوسلو.!يليولد

مستشاراعم!!.السيا!ميةألمش!سالأتامعالجةفيواطوهبة

إلىأحملاحزبجاءوعندما.اننرويجأ!عمالاتحادقانونيا

ووزبراأصلعدأ!ريراولياصبحأم359عامفيالسلطة

أطيةأحااباروحلاا!.الحارجيةأصلشؤونووزيراللتجارة

يجيةالنروأطقواتأضموينيةاالموادإدارةفىلى!عاعدأضانيةا

ألمانيا.أحاربتالتيالصغيرة

الأمبمامؤتمرإلىتالنروفدوترأسأم459عاموفي

صرانسيسو.سانفيأطتحدةا

حارصيىيىهـ!ائى(.م-)1626داوتسولجلي،

كيقىتشنمعمناصفةم5791عامأطنكليزجاءنوبلجائزذ

قاعدةحميو-أض!طشؤابقاءأوحفظأناقترحاقدر.يانج

لعضفي،صحيحةت!شأسم-النووصةأعيزياءافيأسا!حية

المجالنظريةع!ليركز!!ذأكالتكافؤ.انظر:.الحال!ت

والهيدرودينامية.،الفلكيةوالفيزصاء

الجامعاتفيوتعلمأ!عدب،باشنغهايفيفيوأ!د

دكتوراهدرجةنالحيثشحجكاغوجامعةوفي،أصيميةا

.م0651عامالفلسفة

جمهوريةرئيعمد(.م)1623!ي+تنجلي

عامأصنىأ!االحزبرئيعه!ر(ات)كا!وأ!طنجةاأ!ص!ا

تشئتشيانجالجمهوريةإرض!مماشسافيصاتا.أ88إد

فيانتخبأم066عاموشي.شحلنمهتوفيأ!ذياشوو،

الإصلاحفيتشيانجسياسةفياشمع.للجمهوريةرئيسا

.الأحرىاالاقطارمعتايوانصالأتصتوراد،أسديمقراطيا

فيإصلاحيةعقوليذرمتعلم!!شبا!دتعيينقامو

اهـدية.والح!صميةأحلياااطناصسص

-ر+ساكشيفيبوأ!د

7-7؟**،برسصكالأ.ضايبجهسلى!نةصمماكثىرا-

ء-أجامماتلاحا!عات!دهـ!!"

ء*ح--.اهتحا-ةأ،جاتاءا5ا-خا!و5

!*-درجةعلىح!5

مس!!3ا،قتصاد1فيصتوراهاسدا

ول+3ىحامعةمناشراعي

المتحدةا!ل!ياتباولكور!

هوي-تنجلىعملآأم،689عام

تايوانبجامعةأضدريعمبا

وشي.أضايوانيةامةللورزراعياحبيرائصبحأدقبلأ!طنيةا

تعيينهتمأم789عاموفي.أسةدررد"أصتىمأ729عام

.أم819عامتايوانفيإقليمياثماحات!أضا!بيه،محاففا

نائبا!صوتشنجتشياجاشئيمهراحتارهم4861معاكأو

أ،.

قائدأم(.087أ-)708إدواردروبرىلي،

الحربشيأسف!المتحاالجيشقاد.الأمري!ج!تاأغوادامنكبير

الأمريكية.االأهليةا

هولستراتفوردمديسةفيأإدواردبرتروزأسد

.المتحدةأ!لاياتبافرحينيا،لولايةسمونتررمنأغرببا

والمحسيكالمتحدةأ!لاياتال!تالحر!اندأحتوعندما

ليعملتكمساسإلىليبإرمعالالجيعثرقامأم846عام

.وول.إيجونالجنرالقيادةتحتملهندسرمساعد

يؤمننيي!ضااالجنولمج!!منأ!ضيراع!صمم!على"

يشعركانوقد.الأنفصاليحبذي!شك!ثما،بالا!شرقاث

إلىبالإضمافةأصسادةاعلىسلبئاتأتيراأسلا!حترقاثأن

منالقلي!!أحدداحررطويلةبفترةالحربوقبلى.المستعبدين

بجورجمعجبافيثادورثهما.قدكانالذينالرقيهت

المقسم.الوطنفكرةيكرهوكادكبيرا،واشحخطإعجابا



243سوفوسماريوسلي،

الحر!فىالححوبىافالتحاحبمققادليإدواردروبرتالجنرال

الأمري!صية.االأمةلأ!اأمشاهرمرواحذوهوالأمريكية،االأهلية

ريتشموندفيالمتحالفالجيشفيبخدم

الجنوبيالتحالف!لرئيسعسكريامستشارابفرجينيا،

إلىترقيتهتمتأم861مايووفي.ديفيسجيفرمعون

عرفتحاتالاشتبامنسلسلةوفي.أولفريقرتبة

ليلانالقائدماكليأجبرالسبعةالأياممعاركبامم

.الانسحابعلى

الجنرالعلىكبيرانصراليكسبأم862عاموفي

عندرانبولمعرك!الثانيةالمعركةفيبوبجون

أمبروزالجنرالقادأم862ديسمبروشيمانالسه!.

بفرجينيا.فريدركسبرجمدينةفيليضدهجومابيرنسايد

وأعن.مريرةهزيمةالاتحاديةالقواتليقواتهزمتوقد

.انتصارهيستغ!!أنيستطعل!الي

لكلعاماقائداليتعيينتمأم865عامأوائلوفي

مأ865أبري!طفيريتشموندوسقطت.المتحالفةالجيولق

القواتوقامت.الغرباتجاهفيالمهلهلليجيشوتراجع

عندوحاصرتهاليقواتعلىبق!إلطريقالشمالية

لجرانتليواسشسلمبفرجينياهاوسكورتأبوماتوكس

.أم865أبريل9في

الأمريكية.الأهليةالحربأيضا:انظر

جيولوجيأم(.719)9188سيجوالجلي

والجيولوجياالأحافيرلعلوممهمةإسهاماتقدم.صيني

فيالجديدالمذهبمعيجوانجليأسص.واشلازلالجليدية

الذيالجيوأ!جيامنالفرعذلكالجيولوجيا،ميكانيكا

ميكانيكافينظرياتهوأدت.والإجهاداتالشدوديعالج

فينفطحقولعدةكتشافافيحيويادوراالأرض

الرابع،الزمنحفرياتالرئيسيةأعمالهوشملت.الصمين

ومدخلأم(،)479الوسطىوالصينبملوشانمنطقةفى

ام(.)629فعامالأرميكانيكاإلى

هوبي.بولايةهوانغانغ،مقاطعةفيسيجواجليولد

عامفيوأصبح.المتحدةوالمملكةاليابانفيالعلومدرسو

لبكين.بايجنغبجامعةالجيولوجياقسمفيأستاذاأم029

فيالجيولوجيالمعهدمديراعينأم،279عاموفي

إقامةوبعد(.)نانك!تنانجينفيثمومنأ!مينية،االأكاديمية

عملام،949عامالشعبيةالصينلجمهوريةالشيوعيين

للجيولوجيا.وزيرا

سنغافورةوزراءرثيص(.-أم)239دوعوانلي

حكمهظلوفي.أم099م9591عاميبينالفترةفي

وقدازدهارا،آ!حياأقطارأكثرمنواحدة!شغافورةأصبحت

ونظامهاالدولةاقتصادعلىقويةسيطرةحكومتهمارست

،أم099عامالوزراءرئاسةمنفيامعتقال.السياسي

سياسيةشخصيةبقيفيأنغير.تونجتشوكغوهوخلفه

وزراءمجلسفيكبيراووزيرا،السيا!يلحزبهرئيسامهمة

.تشوكغوه

،سنغافورةفيفيولد

رافلزكليةفيودرس

عاموفي.بسنغافورة

جامعةفيتخرخ!أم949

بدرجةبإنجلتراكمبردج

ليعاد.القانونفيجامعية

أم519عامسغافورةإلى

وقدعماليا.محامياوأصبح

يوصانلىحزبتأسيسفيساعد

أكبر،الشعبيأمحملا

رئيساليأصبحثم،أم9ء4عاممشغافورةفيالأحزاب

الحكمعلىمشغافورةحصلتحينم9591عامللوزراء

مأ639عاميبينللوزراءرئيساليوبقيالذاتي

ماليزيا.اتحادمنجزءاصعنغافورةكانتبينماأم69وه

سنغافورةأصبحتأنبعدالمنصبذلكفيليوا!شمر

.أم65!عاممستقلةدولة

ام(.998)1842سوفوسماريوسلي،

فيعملهبسببشهرتهذاعت،نرويجىرياضياتعالم

فيدرسأنلعد.التفاضليةوالهندمعةالمجموعاتنظرية

باريس،إلىأم087عامذهببأوسلو،كريستياناجامعة
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عال!امعالتحويليةالمجموعاتدرا!ةعلىانكبحيث

كلاين.فيلكصرالألانيالرياضيات

العامفيالمرو!ميةأ!رنسيةاالحرباندلعتوعندما

عادأم872عاموفيو!مويسرا.إيطالياإلىفيسافرنفسه

كليستيانا،حامعةفىللرياصياتوآصئأسمتاذاأولمملوإلى

التفاضلية،بالمعادلاتتتعلة!مهمةأعمالعدةنشرحيمث

ذأصكمنوبالرع!،الرتيبةالتحويليةالمجموعاتنظريةوطور

عاموفيالنرودغفيالاعتراثمرأعلي!!اإلايلقلم

في!صهبىثرسيتولىحيثليبزخإلىليدهبم1886

أحشوأتباعا،وحدليبزتوفي.الرياضياتفي،كلاين

جامعةإلىعادأم898عاموفي.بسرعةتدهورتصحته

)قسماكرمسيااشمرويجيةالح!صمةأنشأتحيثكريستيانا

أضحو!لية.االمجموعاتلنظريةجامعيا(دراسعيا

أسمم!،صسىرإمبراطوم(.635-م)566يوانلي

ح!صمشترذالؤرحوديعذم(،709-16)8تانغأ!عرة

ليح!صم.الصييتأضارافتراتأعظممن،الأسرةهذه

علىتانغأسرة!ميطرةأحكم.م627إلى816منيوان

وهزموجموبثها،الص!!أواسطفيالتمردةالقطاعات

)اليومشانغانفييوانليولد.الشمالمنالتركيالغزو

-16ءمنوخدمأصئجنرالأ.نبيلةأسرةمنكزيان(،

أص!تافيشان!سسيولايةفيعسكرياقائدا،م617

.م617عامحتىللإمبراطورمواليافيكان.الشمالية

ا!حتوأصتأضمرد.باشيمرأابنهأقنعهأصشة،اللكوفي

سويالأسردأكربيةاأحاصمةاتشانغانعلىيوانليقوات

الأسرداهذهصصماالحاقت!!،م186عاموفي.الحاكمة

ليأرغم،م627وفي.إمبراطورافيوأصبحتمرد،خلال

منالتانيالإمبراطوروأصبح،العرشتركع!أباهشيمن

تانغ.أسرة

.أسرة،تانضى،الصين:أيضاالو

تجعلالتيالمميزةأ!فاتامنمجموعةالبدئيةاللياقلأ

أحميفة.اأجدنيةاللأنعتمطةالجيدالأداءعلىقادراالشخصر

والمرونة،،أضحم!!وا،الرشاقة:الصفاتهذهوتتضمن

حانوإنالجيدةالصحةعنالبدليةأطياقةاوتحتلف.أتحوةوا

قدالأصحاءاالأشحاحرفاالآخر.فييؤثرمنهماكل

أخمريناتالايمارسوتالأنهبمبدنيا،لائ!صتلايكونون

بسهوأصةالاعتياديةاعمالهمابدنيااللائقونويؤدي.بانتظام

تعب.ولدون

وترفع.البدنيةاللياقةفوائدأحدالجيدالبدنيالأداءر

كفاءةم!أيضاالعميفةأسدنيةاللتمريناتالمنتظمةالممار!عة

علىالحفاظفيوتساعدواشرئتين،أغلبامنكلوقدرة

داحلممار!شهابم!شالتىالرياضةصروبمرصر!التدريبدراجة

الدسة.اللياقةعلىللحما!أالدارسفيواررزرا

بدنيااللائقونالأشخاصاماي!ضناجاغاو.اهناسبأ!زدا

أكبربمقاومةيتمتعونأنهمصماأ!ا!ئق!!.اغيرصأنحرو

ي!ضنوقد.يمرضونعندماأسرعشفاءوللأمراض

وقدوا!عترخاء.ويقظةسعادةأكثربدنيااللائقون

أفضلالشيحوخةتأثيراتمقاومةبدنيااللائقونيستطيع

.اللائق!تغيرمن

البدنيةاللياقةمبادئ

الرياضيينوبخلاف.شخصيةمسؤوليةأجدنيةااللياقة

يحتاجقدالأفرادمنالقليلفإن،المسلحةالقواتوأفراد

الناسومعظم.منظمةلياقةبرامجفيالمشاركةإلىأسفع!!با

بقدرالتمريماتيمارسونلاالأنهمابدنياأسلائق!!اغيرمن

ويحاول،للتمرينأوقاتهميستغلونالأأسيةأكافا.!ساف

ممارمشهمخلالم!البدليةلياقتهعلىالحفافأأجعفرا

منتظم.غيرخفيفارياضيانشاطا

عواملبعدةالبدليةالشحصرلياقةمستوىويتحدد

الأشخاصأناور.أصسلوكوا،والوراثةالعمر،منها،

نأإلا،الوراثةوفيأعمارهمفيالتحكملايمكنهم

حفاظهممعبدنيالائقينيصبحواأنمنيمكنهمسعلوكهبم
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البدنيةاللياقةتدريبات

مختلفلامشخدامشوع

المتاحةالتدريبوسائل

الرياضيةالأنديةفي

المتحصصةوالمعاهد

وبش!صل،والمدارس

رفعليتساهممشظم،

البدنيةالأشحاصلياقة

نرصزيادةحلالمن

التدريب.

فيكثيراالأفرأدويختلف.اللياقةهذهعلىأيضا

يألإمكانولكن.البدنيةلياقتهملتطويراستعدادهم

المنتظم.بالتمرينالبدنيةلياقتهتطويرتقريباشخص

علىالناسسالكتيريحا!ظ.البدنيةالياقةلتحقيقالطرقبعض

بوساطةالأثقالحمليتضمنتدري!لرنامىفيالانتظامعبرلياقتهم

بذلك.حاصةأج!زة

فيماالعمريةالفترةفيقمتهافيالبدنيةاللياقةوتكون

منالأشخاصبإمكانولكنالعمر.ومنتصفالمراهقةب!ت

الصحيةالعاداتباتباعهملائقينيبقواأنالأعماركل

كلعلىويجب.بانتظامالتمريناتوبممارستهمالجيدة

منيعانيشخصأيأوسنة،35علىعمرهيزيدشخص

لياقةبرنامجفيالبدءقبلالطيباستشارةصحيةمشكلة

بدنية.

علىالحفاظفيتساهمالتىالصحيةالعاداتتتضمن

الغذاءوتناول،النوممنالكافيالقسطأخذ:البدنيةاللياقة

،والأسنانبالصحةالمنتظمةالطبيةوالعناية،المناسب

بالأكلالصحةتعتلوقد.الشخصيةالنظافةعلىوالمحافظة

وتعاطي،والتدخين،الجيدةغيرالأطعمةأنواعوأكلالزائد

السيئةالصحيةالعاداتوتؤديالخمور.وشرب،الخدرات

المنتظم.نتالإلتمرينتعطيلإلى

-كبيرةبدرجةالبدنية-الشخصلياقةمستوىيعتمد

معظموتحفق.تمريناتمنبهمايقوموشدةتكرارمدىعلى

ثلاثالأشخاصيتمرنأنينبغىأنهعلىالصحةخبراء

اللياقةعلىللمحافظة،الأقلعلىالأسبوعفيمرات

زيادةمعأسرعبمعدلاللياقةفيالتطورويحدث.المرغوبة

التمرين.تكرار

التمرينمنبجرعةالبدنيةاللياقةخبراءويوصي

التمرينيكونأنشطلبولا.دقيقة03لمدةالمتوأصل

نألابدالشخصمستوىتطورمعولكنشاقا.أوصعبا

كلتتضمنأنلابد.نشاطلكلأدائهمراتعددمنيزيد

مرونة،تمريناتأ-:وهيالتمريناتمنأنواعثلاثةجرعة

.قوةتمرينات3-،تحملتمرينات2-

والدورانالانحناء،مثلحركاتالمرونةتمريناتتشمل

وتحريك،الضمامةالأنسجةومط،الالتفافوحركات

التمريناتوهذه.الحركاتمنكبيرعددخلالالمفاصل
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حيدد.ندشيةأجاقةاتإعاتصوش!فيالطلمةتساعداللدرسيةالبرامج

أصشاقة،اأضمريساتامرلالإصابةالتعرضأ!احتمامنتقلل

قبلأضمريماتاهذهأداءوينبغي.العضلىالألماوتخف!

التمرين.حرعةوبعد

أئهوائية،اأولراجاتاثوبرأضحم!اتمريناتتتضمن

أيضاتسمىاكتيالتمريناتهذهوترفع.والسباحة،والجري

القلبنبضاتمعدأ!)الإيروبكس(الجيهوائيةالتدريبات

أخنغسي.ارريأ!دراالجهازينوتقوية،أضنفسوا

مدر،الأعلىأصمحباشاتحرالقوةتمريساتتتضمن

اضقود،!!3!اجلوو،ا!ائ!!حلانبصاأامنالذراع!!

من!ا،أضمريساتاهدهوتقوي.الأثقالباوالتمرينات

الجسم.فيأحرىعضليةوأجزاح!والحتف!تالذراعين

البدنيةاللياقةبرامج

المدرمميةالبرامحهذهتساعد.المدرسيةالبرامج

اللياقةوتتأثر.جيدةبدنيةلياقةعاداتتطويرفيالأطفال

أضاسامعظمايص!!فعندما.الطهفولةأثناءباللياقةالبلوغعند

تأسستقداللياقةفيعاداتهمتكونالبلوعمرحلة

ورسحت.

التوسطة،،الالتدائيةالمدارستوشربأنويوصى

الأقل.اعلىدقيقة02لمدةيوميةتدريبفترةوالثانوية

لتطويرمصممةأنشطةالفترةهذهتتضمنأنويجح!

أغوة.واوالمرونة،أضحملوا،الرضعاقة

صحيةاختباراتأصفعالاالمدرسيانبرنامجيوفر

أغياسأداء،واختبارات،الصحيةللعنايةومقررات،منتظمة

البرنامهذايتضمنكما.أجدنيةاأطياقةافيالطلابتقدم

وبرام،أحرىومهاراتوالرمي،الجريعنتوجيهات

المتخلف!ت.والطلابللمعاقينخاصة

بسيطةتمريناتأجدنيةاأطياقةابرامجتتضمنأنيجب

كلماصعوبةأكثرتمريناتإلىرتتصوأأ!مغاراللأطفال

فيالكبارالطلابيشاركأنويمكنالعمر.فيتقدموا

الزوجيةوالرياضاتواسمباحة،كالجمباز،؟أنشصهآ

الثانويةالمدرسةبرامجتتضمنأنيجب.والجماعية

طلاببينالتنافستشملالتيالمدرسةداخلرياضات

تنافسوفيهاالمدارسبينقريافاتنن!سئا،امدرسة

بعضا.بعضها3!احدار

برامإلتجمعاتتساهما.السكانيةالتجمعاتبرامج

زيادةخلالمن،البدنيةالأشخاصالياقةرفعشيالس!صانية

،قيادةإلىالتج!إلسكانيويحتاج.التدريبفرص

ناجحة.لياقةلرامجلتطويرجيدوتسظيم،كافيةوتسهيلات

علىأسسكانااحتياجاتالبرامجهذهتلبيأنويجب

ومهاراتهم.اهتماماتهمااختلاف

مراكزالتجمعاتمنكثيرفيالمدارسوتصبح

،الأسبوعنهايةوعطلةالمساءخلالواللياقةللترويح

توفيرالمدارستستطيع،الدراسيةأعطلةاأياموفي

الألعابكصالاتبموالمنشآتالرياضيةالأدوات

السباحة.وبرك،الجريومضامير،الم!صشوفةوالملاعب

للدرأجاتطرقالس!!انيةالتجمعاتبعضفيويوجد

والهرولة.

العمالومنظمات،الأعمالشركاتمنكثيروتوفر

الترولووكالات،الخاصةوالأندية،والخدمات

لبراماللازم!توالمدرب!تالوسائ!!وتسهيلات،والمتنزهات

الشركاتمنعددلدىويوجد.أصسكانيةاالتجمعات

لموظفيها.خاصةأجاقةبرامج
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الرياصيةالألعابا

القوىألعاب

الجسملناء

التجول

الوردفىالتح!سم

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

ال!ححةالحيهوائيةالتدريبات

الوئيدالعدوالبدليةالتربية

الحفسعنالدداعفنونالأيستومتريةالتماري!

الرياضيةالقاعةالجمبار

لأثقالارء

بصورةوجدتمتنوعةمعترشةدنباتاتاسماللياظ

علىاللياناتتسلق.المطيرةالمداريةالغاباتفيرئيسية

منمتخذةحولها،ومنوأغصانهاالأشجارجذوع

بسرعة.تنمومرنةغصيناتذاتوهي.مستنداالأشجار

وأزاحفةيدعىبعضهاالليانا،منمتعددةأنواعتوجد

نحوتنعطففهيتتسلقها.دعاماتلهاوليس،متكئة

كانتلوكماالأشجار

اللياناأنواعأما.تتسلق

الكودزومثل،الأخرى

تلتففهي،الجديوصريمة

.وال!غصانالجذوعحول

الليانا،منأنواععدةتوجد

الشكلخيطيةمحاليقلها

،المجاورةالنباتاتإلىتشدها

هذه.أخرىأشياءإلىأو

العنبكرومتتضمنالأنواع

واللبلابةالأخضر،والعليق

،أخرىلياناوهناكالعذراء.

الفانيللا،وكرومالعشقةمثل

عرضيةجذوراتستخدمفهي

تنشأجذوروهى)طارئة(،

الأولية،الجذورعنبعيدا

علىتتسلتمعترشة،نماتاتاليانا.للبطوسائلبوصفها

.أحرىوأشياءالشحر،حذوعبماأخرىلياناهناكوتبقى

فمجيراتبعضفيها

التسلق.أجلمنإبر،أو،كلابيةأشواكذات،البوجنفيلية

التابعدايفدإقديمفيمحديةحكومةذاتمقاطعةليافلي

وتشمل.نسمة.00573سكانهاعدديبلغويلز.لإمارة

.بورتبيريوميناء،وكيدويلي،ليانلىمدنالمقاطعةهذه

والمحاصيلالحبوببزراعةالمقاطعةهذهفيالمزارعونيقوم

وإنتاج،الهندسيةالنشاطاتبهافتوجد،المدنأما.الجذرية

الأنتراسايت.فحمواستخراجالفولاذ،

هياكلالمقاطعةبهذهالصناعيةالمنتجاتومن

والأسلاك،والمنسوجات،الكيميائيةوالمواد،السيارات

.الكبلاتفيتستخدمالتيالنحاسية

،الميلاديعشرالحاديالقرنإلىليانليتاريخيرجع

الثالثالقرنفيبغاؤهاتمكيدويليمدينةفيقلعةوتوجد

.الميلاديعشر

دايفد.:أيضاانظر

الأعضاء)!ىالهفحمىالجهازبمالأنزيمانظر:الليبار.

(.المعدة)عم!طالمعدة(؟الدقيقة

ا!ةلد)تركيا؟(ول)جدلبحريةا:نظرا0معركة،شوليبا

)حياته(.ديميغل،سرفانمسالعثمالمجة(بمالدولةاضمحلاأط

-185)0جونستونتوماسالسير،ليبتون

منعالميةسلسلةأسم!أيرلنديأعمالرجل(.أم319

مؤسعساتمنالعديدرأسعلىوكان،البقالةمحلات

البنومزارع،اللحومتصنيع

-/خول-غىررتس+س%ؤ-1نرومصانعوالكاكاو،والشاي

+أر6!؟/+سىرخشبمغ.يرلندابأالمحفوظةيةلأغذا

/-!ور-/؟!-ء!1فيليبتونولد

ولفي-؟!ر-بض-بز،أيرلنديينلأبوينجلالحمجو

--+-!-بالعملالع!ليةحياتهوبدأ

!ء-7ذ-ام،865عاموفيساعيا.

رر-المتحدةالولاياتإلىهاجر

إلىعادثم،الأمريكية

ليبتونتوماسالسيرأم871عامفىجلاممجو

وأخذ.للبقالةمحلاأسفتح

سلسلةالمحلهذاصارحتى،بسرعةعملهفييتوسعليبتون

فياستثماريةلمشروعاتمالكاصاركما،المحلاتمن

.الدولمنغيرهاوفي)سريلانكا(سيلان

كأسلإحرازفاشلةمحاولاتبخمسليبتونقام

9918منالفترةخلالالبريطانياليخوتلسباقأمريكا

هذهمنكلفياستقلهالذياليخت.أم039إلى

فىفارسلقبليبتونمنح.شمروخاليختهوالمحاولات

.أم209عامبارونيتثمام،898عام

ا!يةعدىتؤكدوسياسيةاقتصحاديةفدسفةاليلديديرالية

التيالفلسفةفإن،المقابلوفي.الفرصوإتاحةوالمساواة

وحيازةوالتقليدالنظامعلىتؤكدالمحافظالمذهبتدعى

بتغييرالليبراليونيرحبالعموموجهوعلى.الخاصةالملكية

الليبراليةوتعتبر.المحافظونيفعلمماسرعةأكثراجتماعي

بصورةتبدلتوتأكيداتهامعناهالأنغامضامصطلحا

السنين.بمرورملحوظة

الحكومةضدالتمردحقكان.المبكرةالليبرالية

الرئيسيةالمذاهبأحدالشخصيةالحريةتقيدالتي
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المبكرةالليبراليةالأفكارأوحتوقد.المبكرةأجةلليبرا

عامالأمري!صيةوبالثورةأم688عامالإنجليزيةبالثورة

أدتوقد.أم978عامالفرنسيةأضورةوباام775

إلىتستندعديدةح!صماتقيامإلىالليبراليةالثورات

مث!وضعتوقد.المح!صمينموافقةع!قائمدمعتور

اكتيالحقوثلوائحمنأمحديداالدمشوريةالحكوماتهذه

أ!هححافةواالرأيمجالاتفيالأفرادحقوقأعلنت

نأالحقوقلوائححاوأصتكذلك.والدينوالاجتماع

قبلمرالسلطةاممتعمالسوءضدضماناتتوفر

والمحاكم.الشرطة

الدستورية.الحكومةإلىالمبكرونأطيبراليوناوانحاز

يقصرواأنحاوأ!اولقد.بالديمقراطيةلاشقونعادةلكنهم

مرأ!سص!!أالطبقةأعضاءعلىالسيا!ميةاسملطةممارسة

تبنت،أصناعيةاأعاملةاأطبقةانموازدادلما،ولكن.الملاك

يجبا!صمةأدعلىينص!الذيأطيبرالىاالمبدأالليبرالية

أخاسعاأغرنااحرأو:فى.المح!ضم!تقبولعلىتستندأن

أطديمقراطية،مؤيدأشخصاالليبراليكان،الميلاديعشر

اشاشدين.المواطن!تلصالحقوقومقترعا

الليبراقي!انت،العشرينالقرنخلاأ!وفي

ويعتقد.أ!ملةاوثيقتيالسياسيةوالليبراليةالاق!مادية

ي!صنالأدنىبالحدتحكمالتىالح!ضمةأنالليبراليون

إلىيفيدونالناسكلأنيرونوهم.الأفضلهوحكمها

الذاتيةمصلحتهيتبعأنفردلكليتاحعندماحدأقصى

قتصادالابأ!يؤمنونكما،امرأةاوكانرجلا،الخاصة

أغواعدهفقا"بمفردهيعملماتركإذابنفسهنفسهينظم

الح!ضمةتنضيماتأنيستنتجونفإلهماولذا،.الخاصة

آدمالأسكتلنديالاقتصادعالمرتبوقد.ضروريةليحست

الليبرالي،بالاقتصادالخاصةالأفكارمجموعةسميث

أم(،)776الأمثروةكتابهفيمنظمبشكلوناقشها

المنتمروعأوالرأسماليةاسمالنظامهذاعلىأطلقوقد

الحر.

العشرينأغرنافىالليبراليةتعرضت.اليومالليبرالية

التاسعالقرنأواخرفمنذتوكيداتها.فيدلالةذيلتغير

حريةشروطفىيفكرونالليبراليينمنالعديدبدأعشر،

هذامنالتحررشروطفيالتف!جرمنأكثرالفرصانتهاز

على،ريضروا!صمةدورأنإلىانتهواو.ذاكأوالقيد

نأللأفرادفيهايمكرالتيالشروطتوشيرأج!!منالأقل

بشرا.بوصفهمقدراتهمايحققوا

قبلمنالنشطالتنطماليومأصليبراليوناويحبذ

وفي.العامةالمنفعةصالحأجلمنللاقتصادالحكومة

ضمانلتوفيرالحكومةبرامجيؤيدونفإنهمالوا!!

البراموهذه.الإنسانمعاناةمنوللتخفيف!،اقتصادي

منالأدنىالحدوقوان!ت،البطالةضدالتأمين:تتضمن

ويؤمن.الصحيوالتأمين،السنكبارومعاشاتالأجور،

الفرد.لحريةالأولىالأهميةبإعطاءالمعاصرونالليبراليون

بش!صلتزيلأنالحكومةعلىلأنيتمس!صنأنه!اغير

،واليوم.الحريةبتلكالتمتعتواجهاكتىالعقباتفعال

القديمةأجةالليبراالافكاريؤيدونالذينأوأسكعلىيطلق

.المحافظون

السياسية.العلوم؟المحافظةأيضا:انظر

(،القل)عصرالاختراع:انظر.هالر،ليبرشاي

.لتلسكوبا

يبلغالجابونبلادفيمدينةوأكبرأحاصمةالييرفيل

الجابونفيليبرفيلتمتد.نسمة000035س!!انهاعدد

الأطلسيالمحيطمنذراعهوأ!ذياغينياحليجعلىأ!ربيةا

صبير.ميناء:!ي

وتصنع.والثقافيالتجاريالحابونثزمرالمدينةتش!ول

والخشبوالأثاثالغذائيةالموادليبرفي!!فيالمعامل

للبحثمتنوعةمؤسساتالمدينةشيوتوجد.والمنسوجات

باسمالمسماةبونغو،عمرجامعةذلكفىبما،والتربية

.الجابونرئيس

بحريةضباطألسسها.الحرةالمدينةليبرفيلاسماويعني

عاموفي.المحررينللعبيدملجأأم،984عامفرنسيون

الفرنسيةالمستعمرة،الحابونعاصمةأصمحتا1883

عاممستقلةأصبحتأ!بعدأطبلادعاصمةظفت.آلذاك

أقيمالعشرينالقرنمنالسبعينياتأواسطومخذ.أم069

أخرىمبالطأقيمتكما،للمؤتمراتمركزالمدينةفي

.عديدة

وصناعياتجاريامركزاتعتبرألمانيا،فيمدينةفيج

بالمدينة.المحيطةالإداريةالمنطقةاسمكذلكوليبزجوثقافيا.

المدينةتطورتوقد.نسمة95/455ءالسكانعدديبلغ

تقعلأنهاالوسطىالعصورخلالمزدهرتجاريمركزإلى

وقد.الأوروبيةالتجاريةالوقمنالعديدملتقىعند

العالممستوىعلىبعدفيمامشهورةليبزجأصبحت

طيبةسمعةاكتسبتكما،الضخمةأضجاريةابمعارضها

دمروقدأوروبا.فيوالموسيقيةالأدبيةالمراكزاأعفمأكأحد

الثانيةالعالميةالحربخلالالمدينةمبانيربعمنيقربما

جزءاليبزجأصبحتالحربوبعدأم(،!45-أ)939

تكونتوقد،السوفييتعليهاسيطرالتيالشرقيةألمانيامن

سكسونيا،منأجزاءمنأم529عامليبزجمقاطعة

وثورينجيا.أنهالت-وسكسونيا
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وتمأم709إلىأم556عاممنالمدلمجةلملديةمقراالمبنىاتحذوقدى.التاريحيةالألماليةالمدينةهذهفيالكتيرةا3اطعااأحدالقديمليبزجبلديةمبني

ليبرج.مدينةلتاريحمتحفاالآدرأصبحالثالية،العالميةالحر!بعدترميمه

الركنفىألمانياوسطشرقيفيليبزجتقع.الموقع

وهى.السابقةالألمانيةسكسونياولايةمنالغربيالشمالي

.درزدنغربىشممالأكم50حواليتبعد

البلديةمبنىعلىليبزجمنالداخليالجزءويشتمل

التيالأخرىالمبانىوبعضالكنائمم!،منوالعديد،القديمة

المبانيمنكثيروأصيب.السنينمئاتعمرهايبلغ

تمولكن،الثانيةالعالميةالحربخلالبأضرارالتاريخية

التجاريةليبزجمعارضوتقام،بعنايةذلكبعدإصلاحها

وتشمل.مباشرةوخارجهاالمدينةوسطفيالشهيرة

وليندناو،ويوترتش،،وجوليسموكاو،أجبزجضوأحي

نتز،وريدوشتورتز،وجونفيتر،وبلاكفيتر،،وموكيرن

.هرنوفا،نفيلدوشو،ورفرسدوفولما

وقتمنذالفراءلتجارةمركزاليبزجأصبحت.الصناعة

صناعيةمدينةإلىبعدفيماتحولتثمتاريخها،منمبكر

،الورقوصناعة،الخشبنحتصناعاتها،وتشمل.كبرى

المدينةفإنكذلك.العلميةالأجهزةأنواعمنالكثيروصنع

الفولاذمنتجاتجانبإلى،النسيجلصناعةمركز

الحربقبلليبزجكانتوقد،الغذائيةوالمنتجاتوالبلاستيك

وفيألمانيا.فيوالموسيقىالكتبلنشرمركزاالثانيةالعالمية

فيالمنشورةوالصحفالمجلاتعددبلغالأوقاتمنوقت

تعملكانتنشردار004بينومن،مطوعة027المدينة

عاملة.مازالتدارا35نحوسوىاليوميبقلمالحربقبل

وبليسإلسترأنهارملتقىعندليبزجموقعإن.النقل

يربطقنالوهنالككبيرا.ميناءيجعلهاوفيس،وبارت

،كبيرانمطارانبليبزجويوجد،وسالإلببنهريالمدينة

البرية.والطرقالحديديةللسكلثمهممركزأنهاكما

المدارسمنالكثيربليبزجتوجد.الثقافيةالحياة

التيليبزججامعةأنكما.والمتاحفالفنيةوالمعارض

الحرببعدماركسكارلجامعةالشيوعيونسماها

أشهرأحدوكان،أم904عامتأسعست،الثانيةالعالمية

فونفلفجانججوهانالشهيرالألمانىالشاعرخريجيها

للموسيقىمعهدليبزجفىالأخرىالمدارسومن.جوته

،ام843عاممندلسونفيليكسالمومحيقيالمؤلفأسسه

الكتب.وفنونالتخطيطيةللفنونومعهدللفنونوكلية

الألمانية.تارلإلمومسيقىفيكبيرادوراليبزجأدتوقد

،شومانوروبرتباخ،لمميباستيانجوهانفيهاعاشفقد

ولدكما،الموسيقيةالشخصياتمنوغيرهم،ومندلسون

والفيلسوففاجنرريتشاردالمومسيقىالمؤلففيها

عهودهابأعظمالمدينةاستمتعتوقدلايبنيز،غوتفريت

عشرالتالحمعالقرنخلالوالأدبللموسيقىكمركز

.الميلادي

،أم174عامأمتيازاليبزجمنحت.تاريخيةنبذة

فيهاالطباعةصناعةتاريخويعودتجاريا.مركزافأصبحت

خلالللمعاركساحةوأصبحت.أم048عامنحوإلى
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قدو.اطيلادياأصسابكشراأغرنافيال!صسيةتالحرو

مأ631اعاالمدينةقربالأولىاكيبزجمعركةوقعت

كصرا3أدوأ!و!شاصحونجقيادةالسويديةالقواتوكسبت

أضاليةاكيبزتمعرحسةقعتوكما.الأألمانياالجيعقعلىكبيرا

فيهارانتمى،4261عامأحممويد!تواالألمانابين

عامأ-هـحتىأحسوصد!و!اواحتاأخرىمرةالسويديون

أضةأضااييشتم!هـ!صةحرتم3811عاموفيأم065

على!دانسوراضمساارمسيارهوبروسياالتصرتحيث

.نابليون

ييشخيىس!أحم!ارئيسيألانيأحديديخطأولبدأ

.م9831عامودرزدن

كحات.(م19813791)كجاليبشيتز،

فيأ!صرىااررهـثاتمنالعديدأسهأعماتمث!!الموأسد،روسي

،هـ-!،صىاححتا-تدهـس.الحديثالنحتسن

جمستأوأغرسمىاأخحاتباهـهتأأسهأعماصيربواوعكست

شأقيصفىرندأو،بي!صا!موببابلو!اضقىاوقد،رودان

اطتشاب!!ة"أطتداحلة31ا!د!دابمستوياته،أص!!يبياالأمملوبا

.6131عاممنذأعنياإنتاجهعلى

فشيئا،شيئاالمرونةت!ضسبتش!جلاتهأخذتوقد

الأسلوباهذاكزر.الشفافالنحتأ!مماهينئماوبدأ

أ!داخليةاأغوىاكذأ!كوالحركةتشوههأسذياأصشكلاعلى

.متضادةاتجاهاتفيتجذبهأنهايبدواختيوالخارجية

قدكيجشجتزثان،العشرينالقردثلاثينياتوبحلول

أضعبيرياأطذهب!تاإلىتحولر،التكعيبىالمذهباعنتخلى

أضهرتيقدر.عيأ!ا،واعلىيركزانأطذيناأصسيرياليوا

الأحيانالعص!شيمستقاةعنفا،أكثرموضوعاتأسهأعما

!صاناكتيأص!صيميةاانرموزمحلىلتح!!الأساطير،امن

يستخدمها.

وعملدرسوقدأصوانيا.الانيسمىفيماليبشيتزؤلد

انتقلثمأم،419إلىأم909منأغترةاشيباهـلسفي

عاموفي.النازيةمنهرباال!مريكيةالمتحدةالود!ياتإلى

الأمري!جمة.االجنسيةعلىليبشيتزحص!،أم79ء

صحفي.(م4791-9881)لتروا،ليبمان

مسياسياكاحباجوصفهألميةعاشهرةاكتعسبأمري!ي

أ!ديار،احخاسةاشيالواض!ثبأ!ملولهاشتهروقدشيلسوفا.و

أنهاعتت!ادهصصتالتهفيأجبمانعبر.شنم!يرهعمة!يع!صمر

أحق!اأصاسايغم!أرددرمتحضرمجتمعيقومأدلايمحر

!ملوكياتثم.فياطتتملبةالمشاعرصتبدأ،

عامحتىأم319عاممنأغترةاأ!طواليبمانقام

تريبيونهيرالدنيويوركجريدةفيعمودب!صابةأم679

نأإلىالعمودلهذاالأمراآلوقدوغدا.اليومعنوانخت

مأ629عاموفي.صحيفة002مرحترأفيينشرصار

الدولية.أصحفيةاالتقاريرعنبوليتزرلجائزةليبمانفاز

أضحليليةامقالاتهعنالخاصبوشيتزربتقديرليبمانحفم!

أسدولية.واأغوميةاأصشؤوناحوأ!

جامعةفيوتخرج،ليويوركمدحنةفيأجبمادوأسد

.01611عاممارفارد

مصوريأحدم(.9641؟-041)6فيليبو،ليبي

نصرانيةموضوعاتصور.اصارزيناأ!يةالإيصاأالنثضةعصر

الجصعلىبالتصويرأعمالأنفذوأح!صائحر،امذاتحول

أعمالهفيظهروقد.الإيطاليةالمدنمنأمحد!دافياشطب

منأنجيليكو،وفراماساشيوأحنفةابمصوريحأثرهأطب!صةا

العميقة،والظلال،أصارخةاأ!لأأ!اناستحدامدهماحيث

أكثرالمتأخرةأعمالهنتحطقدرالأبعاد.اثلاثيةأ!الأش!!اا"

أكثرومن.!أبالخصوأاححتمامهشيئاأضئر5،رخرفيةوحمجة

سلسلةأضميز،اإلىطموحهشدةعلىدا،أ!ةرشئرداصهأعما

-4521منالفترةفيرسمهاانتيأ!حوهـالحصيةا

براتو.صاتدرائيةفيأم464

عليهيطلقلذا،راهبا،صاروفلورنسا،فيليبيوأسد

حواليفيولداليبيفيليبوأنجب(.الأحا)فراأغبأحيانا

مصوريأحدال!خرهوصار،الذيشيليبينوهو4571عام

اجارزين.ااخهضةاعصر

أهممنم(.4051؟أ)457فيليبينو،ليبي

الأولومعلمهوالدهكان.ليةالإيماأاأضثهضةاعصرمصوري

اكتسبفيليبينوأنإلاأيضا،مشهورامصوراأفيليبو

ساندروالإيطاصالفنانمنأسلوبهسماتا

بوتيشيللي.

فلورنسا،فيمبكرانجاحاحقة!وبراتو،فيليبيأررو

جذبثمومن.ال!جيرةالأعمالمنعددتنفيذممهفطلب

أعمالهعلىآثارهانع!صستوقد،اهتمامهاشومانيالفن

.الأخيرةا

خلالوفىظورنسا.إلىأجبيعاد،أم394عاموفي

أهمبتصويرقام،أم205عامإلى0051عاممنالفترة

فيليبالقديسحياةمنمشاهدوهي،الأحيرةاأسهأعما

المركبةلالتش!سلاتأصصوراهذهتتسماويوحما.والقديسر

للإضاءةالفنانامشخدامشيههاصبرزصما،أغ!لقةاالأش!صاتوا

يتصفبأسلوبذأ!كرأ!!،الأأضحواعيرعلىوالحلكليات

اشسام!تمنمجموعةليبيبأعمالتأتروقد.أخةبالمبا

ا!سمعليهميطلهتعضر،أسممادساالقرنفيأسينالإيطها

المتكلفون.
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فيالميبييرامعظمويعيمقالمدسة،وسطفيالمتعاهقةالعماراتتششر.المتوسطالأبيضاجحراساحلعلىتقعمدنها،وكبرىليبياعاصمةطرابلس

الحضرية.المناطهت

الليبيةالعربيةالجماهيرية

العظمىالاشلراكيةالدثيعبية

البحرساحلعدىإفريقياشمالىفييقععربيبددليييا

وجنوبا،والسودانمصرمنكلشرقايجاورها.المتوسط

منكلاتجاورفإنهاالغربمنأماوالنيجر.تشادمنكل

مدنهاوإحدىليبياعاصمةطرابلمه!وتعد.وتونسالجزائر

.الكبرى

أراضيمنالأعظمالشطرالواصمعةالصحاريتغطي

عامبحلولل!ش.الطبيعيةالمواردمننصيبهايقللذاليبيا،

الاقتصادحققأراضيها،فيالنفطواكتشافأم959

فيأثرهالهاكان،النفطيةالعائداتمنهائلةثروةالليبى

الثرواتهذهليبياحكومةسخرتوقدالاقتصاد.هذأدعم

وتوفيرالتنميةوتحقيق،الزراعيةالأرا!يتحسينفى

الليبي.للشعبأحامةاالخدمات

ثلاثمنالعشرينالقرنأوائلحتىليبياتكونت

وبرقةطرابلس:هىمنفصملةوتاريخيةجغرافيةوحدات

وأصبحتليبياتوحدتأم،519عاموبحلول.وفزان

العربيةالجماهيريةهوأطيبياالرسميوالاسممستقلا.بلدا

العظمى.الاشتراكيةالشعبيةالليبية

الحكمنظام

هوالعامالشعبيالمؤتمريعتبرالليبيالدستورحعسب

حقعلىالدستورويؤكدالبلاد.فيتشريعيةسلطةأعلى

الاقتراعفىأكثرأوسنة18العمرمنبلغليبىمواطنكل

شحصألفمنتتكونمحليةمجموعةوكل.والترشيح

جلستهيعقد،الذيالعامالشعبيالمؤتمرفىالتمثيلحقلها

واختيارللبلاد،العامةوضئالسياساتبهدفعامكلمرة
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93%.4ممها%7.55الحاريةالمصروفاتام(:199

العلميوالسحتالتعليمالتهمعبية،اللجادلملدياتمحصصات

منهابر344.التسميةمصروفات%،72.أصحةا%،34.

الإنتاج(.للصناعة%3.5،الأراصيواستصلاحالمزراعة%أ.63

والحراحةالرراعةذلك(،غيرعلىيسصلمماالمتريا!ر)دا

البطخ،0006771القمحأم(:91)5الأسماكوصيد

،351لم"."الطماطم،000.841المتحعير،000081

،57)000لبصلا،08لم..،لتقاض721،1لم...طمص!لطهاا

لليمولىا،000،03اطور26،1لم...يتودلزا،86).00لتمورا

،4)000.004الأغنام(الحيةالحيواسات)عددالمواقيبم0003

،1،،000االأبقار،000،31الجمال8،،0000الماعز

:(أ!49)لأحمثابا؟61)00005،جاحلدا

التعدي!،8)008:(م3991)كالأسمااصيد،3م000056

الجس000.06،2الحيرأم(.99)4المحاحروأعمال

لوقودا:م(991)3التصميع،000،21الملح،000،081

الحازولين،000،003،2للإسمنتا،4لا000،074

حامدولاد،0002466،1ئراتلطااوقود،0005991

القيمةإحماليالإدمنهاءات000590لحوم0000،29

لعيرمبان،ليبيديمار127لأ،000.51سكنيةمبانأم()829

)الاستهلاك(،الطاقةإشاج،ليميدينار002..000877السك!

0،8.17ر...)...(م4991الساعةا)كيلووا!االكهرداء



(مأ!!4)براميلخامنفط(،008.71لأ.،،،،.،)

)ط!لفطيةمنتجات112272(،لأه..)،8027405لم...

الغاز.7(،00.048)0260)000.13ام(499متري

2093.6"..0002أم(499مكعب)مترالطميعي

/4(.019)00.لأ..).

دولار،7،،000.0أم()499السياحةم!تحقئما:السياحة

دولار661ر...لأ...الحارخفيالمواطيننفقات،أمربكي

أمريكي.

الإجمالىامحددا1(:)399الاقتصاديالسكاننشاط

)معدل6.23%السكادلمجموعالنشاطمعدل،أر291لم...

%(.8.9الإناث35%،2.فأكتر!منوات01عمرمنالإسهام

000.000.295.2أم(:299الأجلطويل)دينالعامالدين

أمريكي.دولار

أم(:9!4الجاريةالسوق)دأ!معارالإجماليالوطنيالنابخ

الماتجمنالفردلصيب.أمريكيدولار32،!،،،،،،،،،.

أمريكى.دولار015.6الإجماليالوطي

،ء،أأم(:8!)0الأسرةححممعدلونفقاتها:الاسرةدخل

متوفر،كير:الدحلمصدر،متوفرغيرالوأحدةالاسرةدخل

والطاقةالسكن%،.237الطعامأم()779النفقات

الملابس،،8%والترولهالتعليم%،4.9النقل%32،.2

3.3%.الصحيةالعنايةا%6،!

افىهـوج%،.،هالغاباتأم(:)499الأراضياستخدامات

،%أ،2الاستتمارودائمةالزراعيةالأراضي.7%،6والمراعي

.%709.للبساءمستحدمةوأرا!يصحاري

الخارجيةالتجارة

الجارية()بالأسعارالتجاريالميزأن

أ!115أ!114أ!129أ!129أ!111أم!11

لم3172ط!/331227.4لملأالم60181812707أمربكيدشلارمليول

2%2(لمأ2الم2أ%د،لأ2111/أ415.25%الإحماليمل%

أمريكىدولار087.4لم...""":(م991)5:الواردات

(%302.رراعيةسلع،%3.78مصنعةسلع،ا!19)

عةالررا

المحاحروأعمالالتعدي!

التصسيغ

الإلشاءات

العامةالمرا!ق

أ،توالاتصاالمق!

ةلتحارا

والتأم!!المالية

والد!اعالعامةالإدارة

الحدسات

المجمو،

العاملةوالقوىالإجماليالوطنيالنابخ

م3991أم299

محموعم!براعقوىالمئويةالسة)ملا!!ل!يمة

العامل!طاععاملةم!الإحصاليلدلاليراصيحمة(

80010002291.1001ر548

،%7.31نياألما،%6،12يطالياإ:لرئيسيةاالاستيرادمصادر

.5%.4تركيا5.6%،فرنسا.8%،1المتحدةالمملكة

أمريكيدولار807.8لم.."،"".م(:991)5:الصادرات

الرئيسية:التصديرحهات%(8.99خامنفطام،99)1

.3%،7تركيا،%4.21أسبانيا،%851.ألمانيا،%93إيطاليا

%2.2المتحدةالمملكة!3%،اسويسرا3.3%،فرنسا

والاتصالاتالنقل

)المعبدكم006/81الأطوالإجماليأم(:)115الطرق،النقل

الركابسياراتام(!!)5المقلودسائل%(،65منها

الملاحة322،/،00والحافلاتالشاحمات000470،9

إحمالي،051فأكثر(طن001)السفنأم(:9)29التجارية

عددأم(:)599الجويالنقل،232.1لم958الثابتالوزن

لحوياالشحن،اكمراكب000،464.893اركا!

.21(مجدولة)برحلاتالمطماراتعدد،طناكم00،7378

،4لإجمالياالعدد:(م2991)ليوميةالصح!ا:لاتالرتصاا

،%أ6.4شخص0،01لكلالتوزبع000،71التوزيع

لأ\.،.،...الا!ستقبالاجهزةعددام(:)599الراديو

عددام(:)599التلفازشخصه!(،2.5لكل)جهازجهاز

،!هلكل)جهارحهاز055،،00الا!شقبالأجهزة

ام(:399الرئيسيةالخطوط)عددالهاتفشحص(،

شخص(.21لكل000.024)خط

(أم299-1991):التعليم

دلبالطلا!سةالطلا!المعلحودالمدارس

968938214،21!326/،4472(لسة21إلى6)مىلملأشدايا

21!24110863811!-أ،55ء(سة81إلي1)3سيان

591720748676.801اطلعليررتدربا!هس

0199827العاش

52سنسللسكانالمئويةالنسحةأم()849التعليميالملستوى

يكملوالم%،7.95نظامياتعليمايتلقواولمدأكثرسنة

تلقوا5.8%،الابتدائيةأكملوا%،ا.45الابتدائيةالمرحلة

5.8%،الثانويالتعليمأكملوا%،2.5التالويالتعليمبعض

51سنمنالمتعلمينسبة%،72.العاليةالدراسةأكملوا

.76%،2ام(:)599السكادمحموعمنلأك!رسنة

.%63الإناتالمتعلمات.87%،9الذكورالمتعلمود

)طبيب94724م(:1991-1)989ألاطباءعدد:المتحة

ام(:99)0اهسششفماتأسرةعددشحصا(489لكل

الأطفالوفياتمحدلشخصا،642لكل)سرير3058.1

.4.61ام(:)599مولود0001كلمن

فىالشحصيتناولهاالتيالحراريةالسعرات:ام(9!)2الطعام

(%21حيوانيةمنتجات88%،نباتية)منتجات3.3"8اليوم

والرراعة.الأعذيةمنطمةبهأوصتالذيالأدلىالحدمن/041

ام(:)699العاملةاحسملحةالقواتإحمالي:الملسلحةالقوات

القوات،%3.21البحرية،%9.35)الجيم!56)،،،

الوط!ىالنابخمنالسمكريةالمفقاتنسبة،لؤ8!33الجوية

نصي!3%(،العالمي)المعدل%34.أم(:99)4الإحمالي

أهـلكمالا،اد377لةالصس!الفقاتهـ.دأ!ا
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ححيالمجلحمهدامثيمةو،أحاماالشعبيالمزتمرمجلصرأعضاء

حدة425إلىأجبياوتمقسم.أغوميةااجبيالمحياسةصياعة

شعبيةلحسةجلديةأررظر،اجلدياتباجميعهاتعرفمميا!عية

محلية.

السكان

عامخسمة)445د...حوافيأجبياسكانعدديبلغ

ساح!!امتدادعلىمنخما08%نحوويعبشأم،699

أحساحلىاتتاحماشتيايرتفعةالأقاافيأوالمتو!عط،أجحرا

فياجن!اإأحرباأ!وصوقبلىأصربرابهاعاش!.الجنوبمن

.الميلادياالسابمأغرنابداية

حيثأجبجا،فيسميةأاأ!لغةاهيأعربيةاأصلغةا.اللغات

اححسكان.اأغلببهايتحدث

أصة!طناأ!يياأحدص86%حوافييرتبصأ.المعيشةأنماط

إهـصى،امناطقفي./(أ)4أجاقوتاشزيتربينماالحضر،

أما.أطيبيةاأ!احاتافيأوأغرىافيإماأعلبيتهمودعيعرث

جمحثاالاممااوأ!مأداواطاعزمنقطعانهممعفيتنقلونالبدو

المراعي.عن

توسعفترةالميلاديأعشريناأغرنامنتصعفشهدوقد

أطتنق!!،االمعيشيالاقتصادمنتحولحيث،الليبيالاقتصاد

أ!ليبية.األمدناأوالحضراقتصادإلىالريفيةلالحياةالمرلبط

الحياةإلىاشيفيةالحياةمنال!نتقالعمليةتطلبتوقد

.الجديدةالحياةمعأصتلاؤماسحائا!ومنالعديدتو!يرالمدنية

تدريحي،لش!ولأطيبيةاادهـأةحياةتغيرتكذلك

مملعتحيث.أ!يياالمجتمعبناءفيصةالمشارفيفانخرطت

أتحوىاإجمافيص%01أحاملةاادهـأةحةمشارسمبة

لسبباشيادةفيآحذةأسسبةاهذهأنيلاحفأو،العاملة

.آاعلىأطيبيةاالمرأةإقبال

والمناخالسطح

عبرتحطايتيأ!صاءاو!،الكبرىالصحراءتغص!!

أ!احاتاتلكوبا!شثناءأجبيا.أراضيمن%59قرابةإفريقيا

هوأجبيافيالتوسصأللبحرالساحلياحشريطاأدنجدأ!تناثرةا

اصحراويةاالأراضياوتغطى.والزراعةالعمرانمركز

منجزءويمتد.أمحمالأقةاإهـمليةابال!سبانليبيامنأرراخليةا

الأجزاءاإلىأطيبيةاأ!سحراءايسمى،أصكبرىاالصحراء

هرةبفااأ!يبياصحاهـقيقتميزو.أ!داخليةاأ!نصقةامنالشرقية

الجموب؟الىاحتحمالامنبدايةاخدريجياالأراضياارتفاع

!اوهيأجبيافيجبليةقمةأعرإضنص!!بحيث

فوقم2؟286ارتفاعهايبلغالتي،بيتيلقمةتعر!

لجنوبالمو!حيثمنوترتبطأجحر،اسص!أثمستوى

منأسشديد،االحراريأ،ختلافباألمماخايتميزرليبيا.شرقي

درجةمعدليص!!حيثوالانخفاضالارتفاعحيث

علىحصمةأراصيهالكأدإلا!عحرا؟ية،مع!حهاليياأرافى

حيثالرارع،مرالحتيمريصمأ!ديااطمصرححدامقى،احساطاامتداد

الحمو!.أ!اع!حت!إلىإصاهصةاطيموداواشلتودأشعحارتسمو

درجةتصلحيث،بالبرودةأجلاو،م538نهاراالحرارة

الأمطار!ميةمعدلأننجدكما.م015إلىحرارته

قربأجبياس!!انأغلبيعيشوسما.5عنيتماأسسنويا

يبلطولر،الخصبةأطناطقافي،سصأاطتوأج!رااحلىسو

ص!ا.032أ!ساحايايصأأثا

قتصادلاا

لش!سلاقتصادهايعتمد،الناميةأجلدادامرواحدةليبيا

مسوىتستقطبلاالنفطصشاعةأنإلا.أضفصأاعلىأساسي

نحوموجهةأعمالةافغالبية،العاملةأغوىامنضشيلةنسبة

تتعلهتالتيتلكبا!شثناء،مةالح!ضتقودو.الزراعةوأ!عناعةا

أطيبية.اأ،قتصادية1الأنشمةأاأعلب،باكراعة

أ!عاسأضفطيةاالخدماتصماعةتش!شل.التعدين

فيعائداتهانسبةمنذأسكعلىيستدا!و،أسليبياالاقتصاد

من.25%4نحوتش!ط!حيث،أغومياأ!دخلىامجما

الإشرافالح!صمةتتولىو،الإجمافيأصنيأ!اأصا!اقيمة

الدولأمنضمةفيعضوهيوالنفصأتعدينعملياتعلى

صغيرةكمياتأيضاأجبياوتمتلك)أولك(،أصلنفطالمصدرة

أطبيعي،اوالغازوالجير،الخامالحديدر،الجبسمن

أممبريت.او

أضابخاقيمةمن%.48الصمناعةتش!،.الصناعة

بمالصنعةالسلعأه!اومن،أصليبياالإجمافياالوطني



255ليبيا

لعطألالبحطؤور

أخرىوللاألىمدلى

المرمسوىلوقالارئعاع

الدوللةالحدودلمحيمرحعاليستالحريطههـه

رالرهالع

العظيم

المثوسطائ!حر

شغازى!!شب!ححعكضكأجم!ريهبم

لهـهميرشتحبنمصا!بالوق!!

اجدأ

عيء-لأ

ثفطعحفئن

!سدرة

بصرح!

*ع!--م-حححت*لمته!بما

ال!وفليه4

!!لأ!كا""!9!ا

نجحهفولنفط

4?دعزلأ

ءلأء

!ل!راجمإلياأ)يرلآكاقيلأكم!حلمتركياكا

3!!*--ن!ع!!لم+*-ص*!ء-الكلر

كا)!ل!نم!صلأ!و--الأ!!أ،لثحرةءع؟

كفلالأ

الحرائر؟اليبيا؟امصرلألأ

س!كاسإفريقثيا!!1كا!-كا!"!!لأ

لامايىلالالا-فيالليحرترسختشاد4/غالسودار؟
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!بم-!تحخ!+ء!-
3"ءح-يزء-ص!،ع!*-+كو!-؟سضبر-"س

ص.-.--!!-ىكأ------7-صسص؟م3*-!3

!ص-عحم!!!3!
س!-؟وركأوو---!--
ءت-،!لمء

سيء!!-ا،.-ء:بم.لاع

-
-!!.-،*!7

ى!--.--ص-*.3**!

**

ومحطاتالنفطحقول

رمرالمنتمتعرةالضخ

ليميا.ديالثراءلمصادر

البتروكيميائية،والصناعاتالنفطتكريرمنتجات

المدنوتمثلوالفولاذ.،الغذائيةوالسلع،والإسمنت

ليبيا.فيالرئيسيةالتصنيعمراكزالشمالية

حقولوتقعاجيا.!يالأقتصاديةاالأستحطةارائديعترالنفطعنالتنقيب

الصحراء.فيالحمط

اولبخمن%5.7مدخولهانسبةتتجاوزلا.الزراعة

من%أ.فإنذلكورغم،الليبيالإجماليالوطمى

الأراضيمساحةتتجاوزولالالزراعة،يعملونالسكان

فيالنقصليبياتعوضلذا5%،للزراعةالصالحةالليبية

نحوتتجهكما،الغذائيةالموادباستيرادالزراعيةمنتجاتها

أساساتعتمدكبيرةمشارلغإنشاءخلالمنزراعتهايرتموأ

علىالأمثلةأبرزولعل،الجوفيةالمياهمخزوناستغلالعلى

العطم.الصناعيالنهرمشروعهوذلك

داخلأنابيبمنالعظيمالصناعيأضهرايت!صن

الصحراءرمالتحتمدفونة،م4قطرهايبلغالأرضر،

لمسافةوتمتدليبيا،جنوبي042عرضدائرةحنوليالليبية

بمالجوفيالخزانمياهتحميعنقطةمنبداية،كمأ،009

التي،الرمليةالنوباأحجاربصخورتكوينهفييرتبطالذي

واحةبحدودالخزانويتحدد،المياهتجميععلىتعمل

فوقم027قرابةارتفاعهايبلغالتيتازربوأإ،الكفرة

وجالو.السريرمنطقتيإلىالخزانومنالبحر،سطح

شمالآالصناعيالنهرأنابيبتتجهالخزانهذاومن

الأبيضالبحرساح!بمحاذاةتتجهومنها،بنغازيإلى
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طرابلس،إلىوغربا،ومصراتةسرتمنكلإلىالمتوممط

تقريبا.شمالآ533عرضخطإلىأي

أولهابممائيةأحواضثلاثةالجوفيةالمياهخزانويضم

مترمليون.43حواليعلىيحتويالذيفالكفرةحو

مليون8.4علىيحتويالذيمرزوقحوضثانيها،مكعب

معايحتويانوكلاهماوالسريرتازربوحوضثم،مكعبمتر

وتمتاز،الجوفيالماءمنمكعبمترملايينخمسةحواليعلى

ملوحتهانسبةتتجاوزلاحيثمياهها،بعذوبةالأحواضهذه

.للاستخدامصالحةتكونوبذلكالمليونفيجزءا025

مترمليونىاستغلالمنالمشروعهذايمكنأنوالمتوقع

نأالجيولوجياعلماءويعتقديوميا،الماءمنمكعب

مشروعلتسييركافيةالجوفيةالمياهمنالمتوفرةالكميات

)أيفدانألف051ترويسنة،ء.لحواليالعطمالنهر

هكتار(.ألف06

والقمالطماطم:فيالليبيةالزراعيةالمحاصيلوتتمثل

والشعير.،الحمضيةوالفواكهوالتمر،والبطاطسوالز!رن

والماعز،كالأبقارالماشيةوالمزارعونالفلاحونيربيكما

الدواجن.إلىإضافة

ويبلغ،الليبيةالمزارعأغلبيةالعائلاتأوالأسروتمتلك

استخدامويتمهكتارا،11حواليالمزرعةحجممتومعط

المزارعأما،الواسعةالليبيةالمزارعفيالحديثةالزراعيةالالات

التقليدية.الزراعيةالالاتتستخدمزالتفلاالصغيرة

تاريخيةنبذة

المؤكدومنليبيا.سكانأقدممنكانواالبربرأنيعتقد

مستعمراتهم.مقالسابعالقرنفىأنشأواقدالأغريقأن

عرفتولقد،الإقليممنالشرقىالشمالىالجزءفي

فيالقديمةقرطاجمدينةأنشأواكما،برقةباسممقاطعتهم

كذلك،بتونسيعرففيماوذلك.م،قالخامسالقرن

منالغربىالشمالىالجزءفيتقعتجاريةأخرىمديخةأنشأوا

طرابلس.باسمعرفتالتيالمقاطعةفيالإقليم

علىبالاستيلاءالرومانيونقام..ماق46عاموفي

إفريقيافيالرومانيةالإمبراطوريةمنجزءاوأصبحت،قرطاج

قبيلةسيطرةتحتالإقليموقعم431عاموفي،الجديدة

قيامالميلاديالسادسالقرنشهدبينما.الجرمانيةالوندال

،الثوراتمنبالعديدالبربروقيام،الإق!يمبغزوالبيزنطةالقوأت

ساعدالذيالأمرالاستقرار،عدممنحالةالإقليمعاشحتى

بسهولة.الإسلاميالفتحمشروعتنفيذعلىالعرب

الإسلاميالدينبنشرالعربيةالجيوشقامتوقد

العربفتحكمام،426عامبرقةالإسلامفدخل،الحنيف

حكمعلىتوالتالحينذلكومنذ.م643عامطرابلس

العربيةالثقافةنمتكما.والبربريةالعربيةالأمعرليبيا

بمامتأثرةليبيامنالغربيالش!اليالجزءفيالإسلامية

الجزءتميزكذلك،غربيةسياسيةوحداتمنيجاورها

تدعمتالتيالإسلاميةالعربيةالثقافةبنمومنهاالشرقي

لمصر.الليبيالجوارعاملبتأثيرقوتها

إلىطرابلسالعثمانيونضمام551عاموفي

إقليمإلىإضافة،لحرتإقليمإلىوتغلغلوا،إمبراطوريتهم

المحليينالحكامومنحوا،بفزأنعرفالذيالغربيالجنوب

وحتىالميلاديعشرالسادسالقرنومنذذاتيا.حكما

بسلبالمحليينالبحرقراصنةقامعشرالتاسعالقرنبداية

الذيالأمر،المتوسطالبحرفيوالأمريكيةالأوروبيةالسفن

عشرالتاسعالقرنفيعسكريةمواجهاتقيامإلىأدى

السفن.تلكتمتلكالتيالدولوبينبينهم

بغزوام119عامإيطالياقامت.الإيطالىالحكم

المقاطعاتحكممنوتمكنتلليبيا،الساحليةالأقاليم

بينوفيما.م2191عام(فزان،برقة،)طرابلسالثلاث

سكانبدأام(039أ-29)0والثلاثينياتالعشرينيات

الإيطاليللاحتلالمقاومتهمالسنولحميينوجماعةسرت

للإيطاليين.مناهضاإسلامياتنظجمافشكلوا

(أم-459ا)939الثانيةالعالميةالحربأثناءوفي

ضدالبريطانيينمعالسنوسيينجماعةأعضاءتحالف

!مميلا04بعدعلىوتقعالرومانيةسيراثاأطلالمنمشاهد

أضىواأم22!عامالحفرياتالإيطاليودلدأبليميا.العربطراللس

كما.ومسرحومدرجات،باريليقيةرومانيةومبادمعابد،عنكشفت

بولية.رومانيةلمدنكاملةأحياءعنحفرباتهمكحتمفت
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عام(!لجلور.أحلجحمامشفهـ!ااعدرلاعتباره!ا،لي!تالإيصاأ

شما،ا!أحشماافيعسكريةإدارةبريطالياأنشأت،أم642

وحكمها.شزانعلىبالصيطرةالفرنسيةالقواتقامت

مأ159عامفياطتحدةالأماأعلنت.الاستقلال

م!اكاد،متحدةمملكةتأسيحمررتمأجبيا،امعتقا،ل

أصلجماعةقائداحانأ!دياأصمحنوسي،اأطهدياإدريعه!محمد

هدهشملتقدر.الإجصافيأط!-االمناهفهمةالسنو!عجة

19إ.وثهـا!وطراجملسلرقةأضا،ثةاأطيبيةاالمقاطعاتالممل!سة

ب!هرز5بينئا،فيماوالحخماريالجعراشيأغصلاعام!أن

عامياصاتاهتهـاكفاءاخاءإفيأسهمتالمحليةاشوح

ح!صمئهافيحاضعةملاجةدوأ!ةليبياوأصبحتأم،639

ثزية.مرلح!صمةموسعبش!ص!!

منأجبيا!وأتم،6561عامأطيبيااضفطوباكتشاهـا

أخنية.اأ!ال!ااأقطارأحدإلىفقيربلد

عرشت1ء،966عامفيالضباطمنمجموعةقامت

ح!صهـصإدرسا!لكبإقصاءالثورةمجلسقادةلاسم

أحقيداردأضواكحذدقائدصانوالبلاد.علىةأحسيص!إارأجبيا،

ألتىرشتعن!ددشىوأطيبيا.رئيساأصبر!ا!ذياأغذافىامعمر

أ،قتصادية.1االأنشصةأصافةعلىالحكومة

عاحداتاستغقت3العشرأغرنامنأصسعينياتاشيو

اقتصادية"احتماعيةمشاريععدةتأمميسعيأضفطا

!ميامحيةسساتمؤعددتش!جلىقيكما،طموحة

لة.ولداءلناامشحمالامهمة

فياسدينيةارأءطنيةااررهـكاتمنالعديدليبيادعمت

أغلسطنيةاالتحريرمنظهمةمتلالعال!اأجزاءمختلى

تمتماد.فيالثوريةوالحركات

بدايةأحشرباالقرنثمالمجمياتشهدت.المعاصرةليبيا

الأمري!صة،اأطتحدةاأ!لاياتواليبيال!تيةالعس!المراجهات

الإقليمية،مياهخاحدودتومميععنأجبياأعلنتعخدما

تحدتهوأغراراحداأ،مريكية1أطتحدةاأ!لاياتافرشضت

القواتأصهتصدتخلئممرتفيأمريكيبحريا!بإنزا

ات.أتحواثهـكحذهفرححوبقذائفهابإطالأثالليبيةالجوية

داكعلىريحا!الرئيسردا!اماخفعم!منألريلوفي

ل!،أطيبيةايةالأهداهـالعسراعلىمضادجويبقذف

هذاأنالأمري!جةالإداردأهضادتوقد.ولنعازياجلمحرطمن

فيأجليبنادانفجارحادثعلىرداأيضاجاءقدالعمل

أسذياالحادثدأسكفيليبياتورطثبوتزاعمةبرأ؟ت،غرب

الأمريكإب.االقساوسةأحدضحيتهذهب

،أم989عامبدايةمعأخرىمرةاخنزاعتجددأغدو

فوقنفاثتالىا!ريكيتانطائرتادوسقطتاصطدمتعندما

أجبيت!تطائرت!!احهاوأنهماقائداهمازعمو،المتوسصأأجحرا

نحوهما.أ!علحتهماوجهتامسلحتين

عقوباتالمتحدةالأممرضتأم،662اث!!أوشيو

فيلالضلوعاتهمتهاأنبعدأجبياعلىو!ميا!ميةاقتصادية

قريةفوقأمريكانبانالأمريكيةأطائرةاتفجيرحادث

السلطاتحانتو.أم889عاملأسكتلندا*أ!
صبي.

الليبيينالمواطنينا!عميحددتقدوالبريطانيةالأمري!صة

عنمسؤولينالمقراجيعبدالباسعطوفحيمةخليفةالأم!تا

مواطنيهاتسليمالليبيةالح!صمةرشضت.أ!ائرةاتفحير

بمحاكمتهماوطالبت،الإنجليزيةرالأمري!صيةاأعح!صمت!ت

أعلنتأم،899ماوةمحالد.سلدةأهأصساة
سريءهـي-.-ي

قضيةفيأضظرااختصاصهااجةأ!دواأعدلامح!صمة

عقوباتفرضفيالأمنات!ىهـ!جلصريعنيممادهـبيأ!

هذهمثلبإصكحدارمختصاي!صنأدندوأجبياعلى

آثاريعانيالليبيالشعبظل.مماللةثظروفيأغراراتا

!كعلىبظلالهاألقتأضياالاقتصاديةالعقوبات

.الحياةمناحي

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

حئياإث

11-

ابئمعا

اسيساءا

إجةارواثفحام!

كببا!اثاخيو

احكلهـكيةااط،*ا

درإ،

سأ-ادهـث

عليلى!محمدسحب،11

أ،ا!دها،صية11

طهـاكلى

ارقا!وا

الآرحمياا-اعاا

هـأررا

المحتارعمر

محمدمعىر،اعدافيا

!ختار،ليبيا

تةم!را

الإسلاميةاا!نطمات

احرلمجةاالمظمات

فيأ-رياأصاتا

ا!رمميةاا!لادا

أصثصاا

الموضوععرعا

الحكمنظام-أ

السكان-2

المعيشةأكاطهـاللعات-أ

والمناخالسطح-3

الالمحماد-4

راعة11-يم-اخعدا-أ

ا!عماعةا-

تاريجةنجذة-5

أسئلة

دلك.اشرح.اللييا،قت!عاد1اردهاريكيرأترأطمتروا!ار

لإيحار.عمهاتحدت.أسسعدةعلىاحيافيالح!ضالصاميقوم2

أ!دإصةاالحياةإلىالريثيةالحياةصأ!ا"لاخسقاعمليةحصخدت3

اجيا.احس!طد

اجكا.فياشراعةع!!دت4

اشرح.احليحياالاقتصادفيأ!تحوتحصةا!صي!ااحبهراع!هـه!اأ

الإلطهالي؟االححمم!اجبيااسسعادةص!سعيوداحسواتمد!س!

؟أم296عااجممياعلىلاتعقواسحدةالأمصاضضتلمادا
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الليبيةالعربيةالجماهيريةتاريخ

العظمىالاشلراكيةالدفمعبية

الكبيرالمؤرخرأمهموعلىاليونانأطلق.تاريحلدلجيا،

ولمإشريقيا،شمالمنطقةكلعلىليبياتسميةهيرودوت

أرضفإناليومأما.أجةالحاأجبياموضععلىفقطتطلقتكن

.الغربفيوتون!ه!أصشرقافيمصربينتتوسطليبيا

فيبرقة:هي،ثلاثةجغرافيةأقاليممنليبياأفتتأ

منها،الغربىالقسمفيوطرابلسالبلاد،منالشرقيالقسم

البحرعلىتطلالشمالومن.الجنوبيالقسمفيوفزان

الرغموعلىالصحراء.فيواحةالجنوبيوقسمهاالمتومعط،

بمناخيتمتعوساحلهاالمتوسطالبحرعلىتطلليبياأنمن

الصحراءمنجزءاتعتبرأنهاإلاالمتومعط،الأبيضالبحر

ال!جرى.

كما،هضبةمنيتألفمناطقهبعضفيليبياوسطح

بقيامتسمحقليلةأمطارفيهاتنزل،لبرقةبالنسبةالحالهو

المنممهآفيوتنمو،المدرجاتعلىمحدودةمحليةزراعة

والشماليةالشماليةالسفوحفوتالمتوسطالبحرغابات

يشبهو،الغربطرابلسإقليمفيوجدالغربفيأما.الغربية

فيهوتوجد.المتومعطالبحرحوضمناخونباتاتهمناخهفي

الزيتونأشجارفيهوتزرع،الليهبيةالزراعيةالأراضيأحسن

وفيوالقف.أصشعجرواوالخضراواتوالموزوالحمضيات

الجنوبيةالمنطقةأماوالماعز.الغنمابتربيةالأهالييقومهضابه

بهتحيط،الأرضمنمنخفضبمستطيلأشمبهفهيفزان

لهاماتوافرتإذاخصبةالمنطقةهذهوأرض،المرتفعات

النخيل.وأشعجاربأنواعهاالحبوبفيهاوتزرع،المياه

وتحتل2،كمأ،.000757حواليليبياتبلمساحة

المتوسعط،الأبيضاالبحرعلىالاستراتيجيةأهميتهلهموقعا

والجزائر،تونستقعغربهاوفيمصرمنهاالشرقفإلى

الأبيضالبحرالشمالومن،السودانالجنوبمنويحدها

العربيالمغرببلادبينوص!!حلقةليبياوتش!ص!ث،المتوسط

بهضبةتعرفكبيرةهضبةمنجزءوليبيا.العربيوالمشرق

شبهأوصحراويةأرضامساحتهامعظموتش!سل.إفريقيا

المساحةأخماسأربعةبحواليتقدر،قاحلةصحراوية

تمأنإلىمدقعافقراتعيشالبلادبقيتوقد.الكلية

الزراعةوتعتبر،كبيرةتجاريةبكمياتالنفطاكتشاف

فيأسدخلامصادرمنآخرينرئيسيينمصدرينوالتجارة

البلاد.

البحرعلىالمطلةوالمناطقالشمالفيليبياومناخ

مناطقأماالمتومعط،البحرمناخهوالمتوسطالأبيضا

المناطقعلىالأمطاروتسقط.صحراويفمناخهاالجنوب

حارقاريفمناخهالجنوبأما،معتدلومناخها،الساحلية

الشتاء.فصلفيخاصةالليلفيوباردالنهارفيجدا

نسمة،ملايينخمسةبحواليليبيالعمكانعدديقدر

أ!احاتافيأقلوبنسبةالساح!يةالمدنفيمعظمهمشمركز

مدينةليبيا:مدنوأهمالبلاد.ربوعفيالمنتشرةالليبية

الأبيضالبحرعلى!عاحليةمدينةوهي،الغربطرابلس

الكتافةحيثمنالليبيةالمدنأكبرمنوتعتبر،المتوسط

النمطبينوتجمعتليد،إنسانيتاريخذاتوهي،السكانية

وهكذاإيطاليعمرانينمطولين،والقديمالإسلاميالعمراني

طرابلسومدينة.والحديثالقديمبالطابعينالمدينةطبعت

طرابلصر.مقاطعةقاعدةأيضاوهيليبيا،عاصمةهيالغرب

مدينةوهي.برقةمقاطعةقاعدةفهيبنغازيمدينةأما

ع!ىأيضاوتطل،المتوسطالأبيضالبحرعلىتطلساحلية

مدنثانيةوتعد،قديمتاريخذاتمدينةوهي.سرتخليج

فيعمرتالتيالمدنمنبنغازيومدينة.منافسبلاليبيا

الإغريق،لسيطرةخاضعةالمنطقةكانتحينالإغريقيالعهد

البيضاء،ومدينة.الليبيةالإغريقيةالمدناتحادمنجزءاوتعد

علىبنيتنسبياحدشةمدينة،الرئيسةالليبيةالمدنمنوهي

الملكفيهاأنشأوقد.القديمةالإغريقيةالمدنإحدىأنقاض

منقريبةمدينةوهي.كبيرةإسلاميةجامعةالسنوسميإدريس

الجبلومنطقةبرقةمقاطعةفيلليبياالشرقيالشماليالساحل

وتمثي،فزانمقاطعةقاعدةوهي،مرزوقومدينةالأخضر.

فيداخليةمدينةوهيلممبها،ومدينة.الليبيالداخ!!عمق

عددإلىبال!ضافة،الليبيةالبلادمنالغربيةالجنوليةالواحات

ومصراتةوسرتودرنةطبرق:مثلنسبياالصغيرةالمدنمن

أجبيا.بلدانمنوغيرهاوزوارة

انتعاشإلىأدىمماأم،959عامالليبيالنفطتدفق

وانتعاش،المعيشيالسكانوضعوتحسنالاقتصماديةالحياة

أجبيافيأصئالنفطوقد.خاصبشكلالحضريةالحياة

رئيسيكمصمدرعليهأجلادااعتمدت،للثروةمصدرا

ليبياسكانمنفئةوجهمماأخر،مصحدرينافسهلاللدخل

منالليبيالنفطاستخرجوقد.النفطةالصناعةفيللعم!!
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موانئإلىمنأضقلهالنفصأأنابيبومدتالصمحراء،

أ!ديداويعما.المتولمحطالأبيضاأجحراساحلعلىالتصدير

خصيرهراممتحراجهحزمرافيالليبي!تالمواطنينمن

أضفطالتصديى!ساحليةموانيءعدةشيدتوقد.وتصديره

كماوغيرها.والحريقةولريتمةسدرة:موانئمثلالخارجإلى

أجبيافيالتجارداردهرتوقد،التجارةشيآخرونيعمل

وتضاعنت،أطيبياأنحردادخ!!وازدادأضفطاتصديربعد

شيأصس!طدامرآخرزدويعما.للسكانالشرائيةالقوة

أ!احات،افيو،أصساحليةاالزراعيةالمناطقفي،الزراعة

،الأسماكاصيدفيأصعامل!تاإلىبالإضافة،والمراعي

المحلية.الخفيفةالصناعاتفيأعامل!توا

القدلمليبياتاريخ

صلترالتيالساميةالشعوبأوائلمنالفينيقيونيعد

أع!استيصاننرمرافيهوأقاموا،الإفريقيالساحلمناطقإلى

علىرأيميا،ص!استرقياأحساحلياالجزءفيبرقةساحلعلى

مسها.أفهـبياأحساحلياالجزءفيالغربطرابلعرساح!!

تدواجبياس!!ا-تيتتجاريةوحضارصةاتصالاتهناككانتو

تختبهـقهمنصقةرقع!قدو.أغراعنةاعهدشىمصرسكان

اهمصقة،اال!!هـتاواممتوصأت،الإعريقىاأجرنانياالنفوذ

قديما.قةبىس!ظنمنبهابأس!لانسبةيش!طونوأصبحوا

القرطاحيالنفوذتحتاخرباطراللسمنطقةقعتوكما

المنطقةتلكوالرومانالقرطاجيونا!شوطنوقد،والروماني

أنحاءشياخبربروانتشرسكانها.منكبيرةنسبةوشكلوا

أخرباوطرابلص!برقةمنطقتيضمالرومانواستطاعليبيا.

متراميةدولةلتكلتاضياالرومانيةالإمبراطوريةإلى

الحضاريطالعهاوأ!االمطلة!،حكمهانظاملها،الأطراف

وقد.هذهأيامناحتىعليهشاهدةآلارهرالتماالذيالمميز

ساحلعلىمهمةتجاريةمراكزالمستوطناتتلكشعكلت

مناغادمةاأجضائعافيهاتتجمع.المتوسطالأبيفرالبحر

كانتحيتباأوروللادإلىتصدرومنهاإفريقيا،داخل

الأبيضالبحرعلىالمطلةالساحليةالتحاريةالمراكزإلىتصل

ليبيا.فيالداخليةالقوافلبطرتمارةالإبلبوساطةالمتوسط

أغوطامنالونداليأطحكماطرابلسمنطقةخضعتوقد

اشومانيالح!سمزوالبعدوذلكأممبانيا،امحتوطنواالذين

معاالعربوطرابلسبرقةخضعتلاحقةمراحلوفيعنهما.

الفئبعدمنالمحليولىأحسكاناقاومهوقد.أنمياشبيزلل!ضم

اجميزنطي!تاأجبرواحتىإفريقياشمالشيالإسلاميالعربي

الرحيل.على

لليبياالإسلاميالفتح

أقدمهماالعناصر،منخليطليبياسكانأنالمعروفمن

!ث،واشومانوالإغرلق،والفينيقيون،الفراعنةثمبر،البر

الفتحوصولبعدألممطقةاإشقدمواا!ذيراأحربا

ال!سلايهما.

بعدأ!اصابنعمروالمسلمأحربياالقائدا!حتمرفقد

حلافة!أصسا.زحفهمصرةفت! لنعمرعهد!ي.ء-.صوي

الزاحفال!سلايهماالجيعقعددوقدر.عنهاللهرضيالخطاب

علىاستولوا،الرجالمنأغاأعشراثيبحوافيبرقةعلى

توقئبعدالحزيةبرقةأهالىدفعركل،يذعساءندراطسصقة11

صوبذلكلعدالمسلمونحهزتوالمسلم!!،معصلع

أحاصابنعمروأرسلتهـا.عنوةففتحوحماأخربااصراطصر

نافعبنعقبةرأسهماوعلىاطسلم!تالجدمنمجموعة

دانتوهكذا.زويلةإلىفوصلوا،اطاح!افيفزانصوب

العربيللحكمأسداخلامناطقمن!شءوالليبيالساح!!بلاد

ولايةعهدفيإفريقياشماليطناطقأ!ت!اوامشمر،الإسلامي

وقد.العاصبنعمروبعدمصرشافي،أرحاأبيبنعبدالله

الأغالبة،دولةمثلإسلاميةدولعدةأجبياح!ص!علىتعاقمت

كما.والحفصيينالمرحدين،ا!ةدوو،أغاطميةااسةأسدووا

كهجومالصليبيةأطهحماتأطيبيةاالأهـاضياتعرضت

يوحنا.أغديصراضسانمهحووهـمندي!-،أصوا

ليبيافيالعثمانيون

النصرانيالهجوممنلموجةالإصريقيالشمالتعرض

فرسانوجماعةوالإيطاليينالأ!مبانوااكبرتغالي!تفيتمثل

منالفترةفيالأ!عباناحت!قدريوحنا.القديس

وبجاية،،ووهرانأسكبير،امرسىأم5051151

احتلالهميركزونالأممبانوظ!.وحربة،أخرباطراللسرر

بسببإفريقياداخلفيأضوغلادونالساحلعلى

تواجههم.كانتالتيالمحليةالمقاومةوعمفالصعوبات

وفي.الأوروبيةالجبهةفيأخرىحروبفيولانشغالهم

فيالمسلمينعلىالنصرانيأصضغطاصعدلاحقةمراحل

الأتراكالبحارةمنالعونيطلبونجعلهممماإصريقياشمافي

لإنقاذهما.باشا،عروجالمسلمالتركيالبحاريقودهمالذي!

منالمحليةالمسلمةالقوىبمساعدةالأتراكاهؤلاءوتمكن

محليةحكوماتيش!طونالأتراكوأخذ،الألممباناطرد

ولكن.تدريجيلش!ولالعثمانيةأسدولةابهااعترفتصغيرة

واجهتفقد،مستقرةحكوماتتكنل!االحكوماتهذه

منظمةح!صماتت!صأصمأنهاكما،محليةاضطرابات

القوةعلىتستندظلتوإنما،الإداريةالمجالاتفيخاصة

وبحارتهمالنصارى!عفنضدأجحرياوالحهادالعسكرية

ضعمالفيالإسلاميةالمناطة!علىهجومهمواصلواأسذينا

الأندلس.منالمسلم!تحروحلعدحاصةإفريقيا،

مناطقشيالقائمةالدويلاتتبعيةأنمنالرغموعلى

تلكأنإلا،اسميةكانتالعثمانيةللدولةإفريقياشمافي
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للعثمانيينالاسميةوتبعيتهااحتمائهابفضلتقوتالحكومات

كانتوقد،آنذاكالدوليالموقفأمسيادكانواالذين

الأسبانالغزاةوب!تالدويلاتتلكبينالبحريةالمواجهات

إفريقيا.شماليفيمركزعثمانيوجودأمامالطريقفاتحة

عروجأخاهخلفالذيبربروساالدينخيرفإنوبالفعل

فوافق،لهتبعيتهوأعلنالأولسليماالعثمانيبالسلطاناتصل

)بكبيلزبيبرتبةوعينهذلكعلىالعثمانيالسلطان

جنديألفيأجهإوأرسلباشا،بلقبولقبه(،البكوات

مؤنومعهم،متطوعينآخرينآلافوأربعةمنظمانكشاري

العتمانىأسمطاناعهدوفي.مستلزماتمنذلكوغيروعتاد

وأعطاه،منصبهفيالدينخيراسملطانأقر،القانونيسليمان

الأبيضالبحرفيالعثمانيالأسطولعلىباشاقبطانرتبة

للقيامالتخططأجلمنإسطبولإلىواستدعاه،المتوسط

الخاممهر.شمارلعهدفيأسبانياضدبحريةبحملات

ضمواوالجزائرتونسفيوجودهمالعثمانيونوطدولما

قدسكانهاكانأنبعدالغربطرابلسمدينةحكمهمإلى

بهم،خاصةحكومةوشكلواالحفصيالحكممنتخلصوا

القائدل!ش،بلادهماحتلأسبانيلهجومتعرضواولكنهم

العثمانيونوعينهالأسبانمناستعادتهامنتمكنطرغوت

)بكبيلزبىلقبوأعطوه،الغربطرأبلسولايةعلى

تدريجياالعثمانيالنفوذيمدطرغوتأخذثم(،البكوات

حكمفيطرغوتعليعلجوخلف.الداخلمناطقإلى

فيوالهدوءالأمنفرضمنوتمكن،والداخلطرابلس

واستطاعطرأبلس،حكمعلىجعفرخلفهثم.المنطقة

برقةوكانت.ام577عامومنطقتهافزانيحتلأنجعفر

مصر،فيللعثمانيينالا!عميةالتبعيةتأثيرتحتوفزان

طرابلسفيالعثمانيالحكمإلىأخيراضمتاولكنهما

العهدفيالموحدةليبياخريطةتظهربدأتوهكذا،الغرب

.وفزان،وبرقة،طرابلسولاية:منالمؤلفة،العثماني

علىالسيادةيثبتأنليبيافيالعثمانيالحكمواستطاع

يتحدىالعثمانيالوجودوظل،المتحدةالليبيةالأرض

البحرمنالآخرالساحلعلىالقائمةالأوروبيةالقوى

الزمن.منردحاالمتوسطالأبيض

الولاةمنكبيرعددالعثمانيالعهدأثناءليبياحكم

الليبيةالبلادفيالعثمانيالنفوذتقلصوقد.العثمانبن

عامالحكمالقرمانليباشاأحمدألمسرةتسلمتعندما

مدةليبيامنطقةتحكموظلت،الغربطرابلسفىأم171

الولاءغيرليبيافيللعثمانيينيبقولم،القرنوردغقرن

أسرةحكماضعفحتىكذلكالأمروظلفقط،الاسمى

وأصبحتليبيا،فيالاقتصاديةالضائقةفزادت،القرمانلي

وإنجليز،فرنسيينمنالأوروبيةللأطماععرضةالبلاد

أسرةعهدأواخرفيالثوراتليبيافيوكثرت.وأمريكيين

عسكريةحملةإرسالإلىبالعثمانيينأدىمما،القرمانلي

عامفيطرابلصإلىتوجهتباشانجيبقيادةتحت

القرمانليأسرةحكامآخرعلىالقبضوألقت،ام835

الألحمرة.هذهحكمالعثمانيونأنهىوبذلكباشا،علي

يكنولمليبيا،علىالفعليةسيادتهمالعثمانيونوأعاد

أفضلالأحوالمنبحالليبياعلىالمباشرالعثمانيالحكم

مستقرغيرحكماكانبل.القرمانليألممرةحكممن

ولايةمعدلكانبحيثالولاةمنالكثيرعليهتعاقب

بعضفيأكثرأوالواحدالعاالمحدودفيمنهمالواحد

.ال!حيان

ولاية:الولاياتنظامليبيافيطبقواالعثمانيينأنومع

وجودهمأنإد!،فزانوولاية،برقةوولايةالغربطراب!س

منكغيرهاليبياوأخذتفقط.اسمياكانالمنطقةفي

بعدخاصةالفرنسبن،قبلمنتهددالعتمانيةالولايات

الفرنسيونوفرض،أم083عامللجزائراحتلالهم

عليهوبناء.أم881عامتونسعلىالاستعماريةحمايتهم

منفزادتليبيا،فيوجودهاتعززأنالعثمانيةالدولةرأت

الدولةبحكمالليبيونوتمسك.المنطقةفىالعسكريةقوتها

الدولةأنهاشمعروالأنهم،ضعفهمنالرغمعلىالعثمانية

هجومضدوتحميهمعنهمتدافعأنيمكنالتيالإسلامية

ليبيا.يهددونوبدأواتشاداحتلواالذينالفرنسيين

ليبيافيالسنوسية

مستغانمببلدةالمولودالسنوسيعليبنمحمدهاجر

فيومكث،برقةمقاطعةإلى،أم787عامالجزائرفي

الأخضر.الجبلمنطقةفيالبيضاءالزاويةفيهاوأسم!،برقة

هناكوتوفيفيها،وأقام،جغبوبإلىذلكبعدتوجهثم

لإصلاحالصنوصيعليبنمحمددعىوقد.أم985عام

تنظيمهوكان،الإسلامتعاليمإلىبالرجوعوذلك،الناس

نأوء،صوفيأساسعلىالأولالمقامفييقوملأتباعه

بالمظوطبعتأنهاإلأجذورهافيدينيةكانتحركته

لأتباعهالصوفيةالزوأياإقامةفىالسنوسياجتهد.السياسي

وكانمفزانمثلالساحليةالمنطقةعنالبعيدةالواحاتفي

ربوعفيالمنتشرةالزواياتلكوأصبحتوغيرها،وجغبوب

عبادةومراكز،صوفيدينيتعليممراكزالجنوبيةالبلاد

فلقد.الأجانبالمحقلينضدالجهادأعمالعلىوتدريب

الإسلاميةالهممإيقاظإلىتهدفالسنو!حيةكانت

فىيطمعونالذينمنوغيرهماغرنسيينالمواجهةوتحفيزها

ضرورةفكرةبرزتهناومنإفريقيا.شماليعلىاسميطرة

الإسلامية،الوحدةوفكرة،الدينيةبالروابطالتمسك

الاستع!اريالعدوانلمقاومةكسبيلالإسلاميةوالجامعة

الوطن.على
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صةو!دعوةالسنو!سيةفإنالأسعاساهذاوع!

ا!لأحنجي.الخارجيالغزوبمقاومةبعيدحدإلىارتبطت

الاستعمارمقارعةأطسنوسيةالأولاا!دفاكانوه!صذا

أصشو!ميةاالحركةظلتقدرأجبيا.بأرضالطامعالأوروبيا

كيللس!صانوالإعدادوالتدريبأضظيماأجة!سؤوتتحمل

الاستعمار.ضدالجهادعبءمسؤوأجةيتحملوا

لليبياالإيطاليالاحتكل

فياأاد60اعاليحلهافيماالأوروبيةاأ!دولاشفاهمت

جقيا،إصأ!شماآعلىبأسبانياالخضراءالجزيرةمؤتمر

أحتما!ية،اأسةأسدوا!أطيبيةاأجما،داأجاإيصاأتأخذبأنوقبلت

ضهـنساصشلىتبسصأوأنضععفخا،أوجفي!انتالتي

تتغلغلأ!ياإيمإبدأت.ششمرابلادعلىيدهماوأسبانيا

اجكأ!طثواليونالإيصاأالمنصرونفقامليبيا.فيتدريجيا

أسالااه-،سياسيةكسلصةأالحكومةقب!!منمدعوم!ت

أضمصيريةاألمدارلرابإنشاء،حصاثوليكيةدينيةممسلطة

صىنضصواواطصار!،و،أصحيةاوالمراكزالستشفياتوا

أخسليفاكبنوأقاموارأجبيا،مدنداح!التجاريأمحملا

تمن!يدا،ش!ناكفهـهأصليببص!االمراطنينلإمداداشراعي

تسديدعلىقدرتهمعدءحالكأا!دين!تأرضرلاغتصا!

قروض!.منعليههمما

الح!ضمةأجاإيماأبلغت.الإيطالىالعثمانيالنزاع

تسهي!ممهاأصلبتوليبيا،باحتلالنيتثاعنأحثمانيةا

العثماني،دالأضعصهاأمنرعاياهاحمايةبحجةالاحتلاأط

الموقفثادر.أج!تأ!لإيطاالاقتصاديةالمصالععلىوالمحافظة

جداضعيفاوالترقيالاتحادجماعةعهدظلفيأسعثمانيا

إلىأطجلوساجاإيصدإبدعوةفاحضفت،الإيطافيالتهديدأمام

الحكومةول!ش.القوةلاستخدامتجنباالمفاوضاتطاولة

ضعف!أأهمها:منأ!عجابلعدةذأصكرفضتالإيطالية

الإيطاأالموقف-بأجبيا.فيأحثمانياالحربيالمرقف!

أضمسا.ارألمانيالاستثناءالأوروبيةاأسدولاقب!منالمدعوم

وبرية.ب!هـيةقودمرلياإيصاأبهتتمتعكانتما!-

المقاومةإنإذأجبيا،فيأسداخلياقفالموضعفىد-

والإم!صاناتقاتأ!إامحدودةتظهلليبيافيالعسكرية

المركز.الإيطهافيللهجوملالنسبة

محبتمبرفيالعثمانيةالدوأسةعلىالحربأجاإيطاأعلمت

بالحربعرفتالتيالحربوهيأم،119اعا

مدينةالإيطاليالأسصهأهـلافحاصر.الطراللسية-الإيطهالية

بيدالمدينةسقص!!لعدها،أيامثلاثةمدةأحرباطراللص!

القوةأصثمعبيةاأطمقاومةتتوفرأصما.لي!تالإيصاأالمستعمرين

تكنل!اكما.أعقابهمعلىوردهملي!تالإيصاأاأغهرأسلازمةا

ت!شولم.المطلوببالمستوىأغتاليةاالعثمانيةالدولةقدرة

المحليةالعثمانيةالمقاومةاور،متكافئةالطرش!تل!تدأغوا

ليبيااحتلالمنأجونالإيطاتمكن،السنومميونقادهاانتى

.أم119عام

العثمانيةالدولةعلىضغطحو!سيلةو،الحربوأثناء

فضرب،أخرىعثمانيةمواقعضدالحربأجونالإيماأ!.-

واحتلوا.والحديدةليروتميناءيالإيطاليالاسطول

احتلواثم،المتوسطالأبيضاأجحرافيدسررحزيرة

الإيطاليةأصسفناوهاجمتدج!صانيز.ا!دواحزرمجموعة

العثمانيةالمواقعمنذلكغيروأ!دردنيلىاممراورهـبية

لاحربفيوقعتأنهاأحثمانيةاأ!ةأ!وارأتر.الأحرىا

ضدجديدةحرببوادرالأفة!افيا،حتوعليخا.أحماقد!د

إلىأحثمانيةاالدولةفاضطرت.أجلقانافيأمحثمانيةاأسةأصدوا

دورابريطانياأدتوقد.أجينالإيطامعالمفاوضاتقبوأ!

العثمانيةأ!دولةابيندارتأض!اضاتالمفاوفيبارزا

عنالأوروبيةولأولاجميعولخلت.أجةالإيصاأوالح!صمة

فأصدرتالحربهذهأثخاءمحنتها!أحثماكيةاأصةأ!دوا

روسيامنكلونهجتحيادها،فيهأعلتبيانانساث

والنمساألمانيامنحلوقفتر.دفسهأضغرءاديابىهـيصاأ"

والعسحريالسياسيالجوخلالدأ!و.اطتفهـخقرومو

احثمانية.اأسةأسدوباأضنفردأجا!لإيصا

التيوالاقتصاديةوالعسكريةأ!داحليةاالأزماتاوأمام

باشامختارحكومةرأتأستمانيةاأ!ةأرروال!ئامرت

نتيجةإلىإيطاليامعبالمفاوضاتتص!!أنأخازيا

وزودتهالعثمانيالزراعةزيروفأرسلت،حاسمة

صلحمعاهدةعقدعلىالاتفاقوتم،وا!حعةلصلاحيات

أكتوبر18فيالإيطها.ليةالحكومةرالعثمانيةأسدولةابين

وقدبريطانيا،حكومةقب!ىمنتوسطبعدأم129عام

وقد.لوزانأوشيمعاهدةاباالمعاهدةتلكعرفت

الدولتانفيهاتعهدت.مادةعشرةإحدىالمعاهدةحوت

جبهاتمنالقواتو!محببينهما،الحربحالةلإيقاف

طرابلسمنقواتهاالعثمانيةالدوأ،فتسحب،القتال

العثمانيةالجزرمنوسفنهاقواتهاإيطالياتسحبو.برقةو

العثمانيةأررولةاأنكما.إيجةبحرفياحتلتهاالتي

وأعلنليبيا.فىالعاملينالإداريينالموظفينحميع!محبت

السلطانأنأيتاما،استقلالآليبيامنحأحثمانياالسلطان

علىالسيادةأنواعكلمنالعثمانيةالدولةجردأحثمانيا

ليبياجعلبقوانينهاعملاإيطالياأعلنتألمقاب!وباليبيا.

فيالعامالعفووأعلنت،الإيطاليةأطسيادةتماماخاضعة

باسمالخطبةعلىبالإبقاءووعدت.أط!صانتقرباليبيا

نائبطرابلسفيي!صنبأنوأقرت،العثمانيالخليفة

الشريعةأسم!علىالبلادحكميضمنأطسلطانحاص!

ال!دمملامية.
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احتلأنبعد،لوزانأوشيمعاهدةتوقيعجاءوقد

مصر،البريطانيونواحتل،وتونسالجزائرالفرنسيون

نفذوهكذا.إفريقيافيمطوقةالعثمانيةالدولةوأصبحت

شمالتقسيمإلىالراميةالسريةاتفاقياتهمالأوروبيون

بينهم.فيماإفريقيا

ووضع،الليبيةالبلادعلىالإيطاليالاستعمارسيطر

أبشعوارتكبالبلاد،خيراتونهب،اسحجونفيالأحرار

علىللقضاءمحاولةففي،الليبهيالشعبضدالجرائم

أكتوبر23فيالإيطاليونالجنودنفذالليبيالشعبمقاومة

ضحيتهاذهبالغربطراللسفيمجزرةأم119عام

وأباح.والشبابوالشيوخوالنساح!الأطفالمنالعديد

.أيامثلاثةمدةالمنشيةللدةالحملةقائدكانيفا،الجنرال

المسلمالليبيالشعبثارإيطاليا.ضدالليبيةالمقاومة

علىتعملالعثمانيةالدولةوظلت.الإيطاليةالحكومةضد

أنهارغمالإيطاليالالممتعمارضدالليبيةالمقاومةتعزيز

زارفقدوهجومهما.أجينالإيطاأماماستسلمتقدكانت

الشيخوالتقىجغبوبواحةالعثمانيالقائدباشاأنور

فيأجينالإيطاضدالليبيةالمقاومةقادالذيالسنوسيأحمد

قدالسنوسيأحمدأصشيخاوكان.ام219نوفمبر02

واحةإلىانتقلومنها،لهمقراالكفرةواحةمناتخذ

)الإيطاليين(الطليانضدالليبيةالمقاومةقادحيث،جغبوب

والدفاعالمحتلالمستعمرلطردللكفاحالليبيالشعبودعى

فدخ!وا.الليبييننفوسفيالحماسمؤججا،الوطنعن

الإيطالي.الاحتلالضدالتحريرمعارك

والعراقوسوريةمصرمنالإسلاميالشبابهب

المقدمةفيوكانليبيا.فيالمجاهدينصفوففيللتطوع

وتحسين،المصريعليعزيز:المسلمالشبابمنهم

وعيسى،حلميومحمود،الطرابلسيوصبحي،العسكري

إخوانهمجهاديناصرون،أطرابلسياوإسماعيل،البغدادي

الليبيين.

علىالإيطاليينمقاومةعلىقدرتهمالمجاهدونوأثبت

المستعمروبينبينهمالقدراتتكافؤعدممنالرغم

إلىإيطالياملكالمقاومةهذهاضطرتوقد.الإيطالي

وسمح،الإسلامشعائرعلىبالمحافظةيقضيمرمعومإصدار

منابرعلىالجمعةخطةفيالعثمانيللسلطانبالدعاء

الانخداعرفضواالمجاهدينأنإلا،الليبيةوالجوامعالمساجد

المستعمر.ضدجهادهموواصلواالوعودبهذه

الليبيينع!ىالطليانضدالجهاددعوةتقتصرولم

العال!اربوعفيالدعوةتلكانتشرتوإنما،وحدهم

وساندها،م!سانكلفيالمسلمونودعمها،الإسلامى

العبدالعزيزالملكرأسهموعلىالعرليةالحكوماترؤساء

العربيةوالهيئاتالمنظماتساندتهاكما،اليمنوإمامسعود

هذهفيومتميزرائددورلمصركانوقد،والإسلامية

السهلمنفإن،الشرقمنليبياتجاورلكونهافهي،المساندة

حدودهاعبروالأدوبؤوالمؤنوالعتادالأسلحةإدخالعليها

فيالعرليالشعبموقفكانوقد.المجاهدينأصدعمليبياإلى

ضدالليبيةالمقاومةجذوروتقويةالمقاتليندعبمتجاهرائعامصر

لدعمالمصريةالجمعيةمصرفيتالسمتفقدالامشعمار.

عمرالأميربرئاسةوكانت،الإيطاليينضدالليبيالجهاد

الأهالي،منالتبرعاتلجمعلجانتألفتكما.طوسون

المصريينتبرعاتلجمعالعلياالمصريةاللجنةأهمهامنوكان

مطلعفييرأسهاوكان!مرية،بطرقليبياإلىوإر!عالها

هدينللمبالدعموأخذ.يوسفعليالشيختشكيلها

وتتابعت.مقاومتهمامشمرارفيساهمممايتعاظهـا،أطيبيينا

وتركياالشاموبلادالحجازأهاليمنوالمساعداتالمعونات

العرلي.المغرببلدانمنوكذلكوالهند

ليبيا.استقطابومحاولاتالأولىالعالميةالحرب

بقيادةالإيطاليينلمقاومةجيشاالليبيونالمجاهدونشكل

وقد.الليبيةللمقاومةجيشأولوهوالختار،عمرالمجاهد

عامالأولىالعالميةالحرباندلاعحتىالمقاومةاستمرت

علىالقضاءمنالإيطاليةالسلطاتتتمكنولما،م4191

أبدىوقد.الوسائللختلفاستخدامهارغمالمقاومةهذه

ضدالليبيينلمساعدةالممتعدادهمالأتراكالاتحاديون

الحربالعثمانيةتركيادخلتعندماخاصة،الإيطالي!ت

الإمبراطوريةبزعامةالولععطدولجانبإلىالأولىالعالمية

النفوذصاحبةبريطانيابزعامة،أ!فاقادولضدايلألمانية

فهمحرجاالمجاهدينأصئموقفوعليهمصر.فيالقوي

معنىلأن،العثمانيةالدولةمعالحربدخوليستطيعونلا

طرلقعنيأتيهمالذيوالعتادالمؤنمنحرمانهماذلك

ضدقتالهمإيقافيمكنهمالاالوقتنفسفيوهممصر.

.الوفاقدولجانبإلىالحربدخلتالتيإيطاليا

السنوسيينالمجاهدينإقناعيريدونالعثمانيونوكان

يدعمواحتىبريطانياضدالحربفىجانبهمإلىلي!صنوا

فلسطين،خاصة،الشامبلادفيالتركيةالجبهةصمود

فيالبريطانيينعلىعسكريضغطأداةأيضاوليكونوا

شنطريقعن،المتوسطالأبيضأجحراومنطقةمصر

فيالبريطانيالعسكريالوجودعلىعسكريةهجمات

متردداالسنوسيظ!!أمروهو،الليبيةالحدودعبرمصر

جبهةصففيليسالموقفأنيقدركانلأنهتجاهه

جانبإلىوإنما،والنمساويينالألمانمنوأنصارهمالأتراك

.الأقوىوالعتادالجيمقذاتالوفاقودولبريطانيا

الدولةمعبالتعاطفالسنوسيإحساسأنإلا

قدالإنجليزبموالاةالأتراكقبلمنواتهامه،المسلمةالعثمانية

العثماني!ت.مععسكريابالتنسيقيقبلالأمرنهايةفيجعلته
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منتخوففيحه!علىحصانالسنوسيأنوالواقع

اكتركيةفالدولة،الوفاقدولضدالأتراكإلىالانضمام

دولكدحربشيبجيشهازجتوقد،ضعيفةدولة

أطرفاجالبإلىوحاربت.الوفاقدولهي،أقوى

شيئايفعلوالنالأتراكاأنجيدايعلماالسنوسيكانالخاسر.

استدعتوح!تليبيا.هاجمواعندماالإيطاليينضدقويا

فيالأستانةاإنىأ!شوسياأحمدالشيخالتركيةالح!صمة

أخخطيطاالأجلأمانيةأغواصةظهرعلىأم189عام

شتمدشقدمتأخرا،الوقت!انبريطانيا،علىللضغط

أصسحوا"الأحرىااصشاءاوبا،دوفلسطينالعراتالعثمانيون

إضعا!إشدأسكأدفوقدعليهيحسدونوضئلافي

أسلأسبابأج!تأ!لإيصامتهمقاوفيالشئالسنوسيموقف

التالية:

أضوازنامبدأعلىممياستهفييحافظأنيقدرأصم-أ

عنيبعدأنيستطعل!ا-ب.المتصارعةالعالميةالقوىب!ت

الوسط.ا!درجبهةانهزامعلاماتبدتأنبعدأحثمانيين،ا

إضعافأج!!منالسنوسيعلىالإنجليزضغطج

أجاإيصاأمعالحربفىحليفةبريطانياوأنخاصة،حركته

زعامةضعرو-دأجبيا.علىالمسيطرالاستعماريالبلد

محمدأ!سيداإلىسلصتهانتقلتفقد،أتباعهأمامالعسوسي

السنوسي.إدريس

شيأسملصهآاإلىأسسنوسياإدرلسمحمدالسيدجاء

الإنجليراشددأ-:فيتلخيصخايمكنحرحهظروفظل

أحثممالواالغربمنليبياعلىحصاره!اوالإيطاليون

التيالإمداداتحبلىوانق!مصر،طريقوأغلق.والشرق

علمتحتالمصريةالحدودطريقعنليبياإلىتصلكانت

أصليبيين.االمجاهدينأربكمما،ومسمعهمالإنجليز

تطويقلسببليبيافيسوءاالاقتصاديالوضعزاد-ب

تقومالتيالأمطاراولقلة،جهةمناقتصادياوحصارهاالبلاد

الأيديامعظمأنإلىلال!ضافة.أخرىجهةمنالزراعةعليها

الجهادحركةصم!فيانخرطتقدكانتالليبيةالعاملة

أصذياالشللمننوالزراعةفأصاب،الإيطاليينضدالليبي

موقفإحراخفيزادمماالبلاد،فيالمجاعةوقوعإلىأدى

هذامنيحرجواأدالليبيينالمسؤوأصينعلىوكادأسععنومميين،ا

وبريطانيا.مإيطالياأضفاوضاأسلو!إضشاتجهوا،المأزق

تفتحعلهابريطانيامعالتفاوضالأولالسنومميةهموكان

معهوتتحسنالليبيالاقتصادفيتحركمصر،طريقليبياأمام

أ!دولتينامعمباشرةالسنوسيونتفاوض.الليميةالمقاومةحال

فيمصرطريقشتحبموحبهتم،اتفاقإلىوتوصلواع!صمةفي

بسيادةواعترف.الليبيوالتنق!!الاقتصادحركةوجه

المسومميونواعترف.جغبوبوواحةبرقةعلىالسنو!عيين

لكافة.وسمحال!ربطرابلسمنطقةعلىالأيطاليةبالسيادة

وأعيدت.الغربوطرابلسبرقةل!تالتنقلبحريةالأطرافا

الإيطاليينمراعاةعنواعلن.أطصهمادرةاأملاح!اأطسنوسبن

بسحبأمروصدرليبيا.فيأاللإسلاميةاالشريعةأتصبيق

السلطاتأزعجواالذينالقبائلرحالأيديمنالسلاح

الهدوءمنحالةوعمت.الليبيةالأرض!اكلفيالإيطالية

الحربأعقابفىوالإنجليزأطليانواالسموسيةد!تالنسبى

الأولى.االعالمية

بدستورألثسبهكانأساسياقانونالياإيصاأملكوأصدر

الدممتورهذاوجاء،أخرباطراللسمنطقةعلىتيصهإ

حقوقموضحامادةأربع!!شيام919اعامالحديد

مننيابيمجلست!صينعلىفنصوواحباتهما،الأحمافيا

ومكانتها،العربيةاللغةواحترام،المدارسوافتتاح،الأهافيا

وأن،الإجباريالتجنيدوإلغاء،الإسلاميةاكشريعةتصبيهتو

الدينيةالقضاياعنالمحسؤولةهيالتشريعيةالمحاكمتكون

هذاموادالإيطاليونوعمم.والعائليةالشخصيةوالحقوق

الشسئمحمدمعباتفاقبرقةمنطقةفيلتطة!الدستور

مدواقدالإيطاليوني!صنالإجراح!وبهذا.السنوسيإدريسر

علىوعملوا،دستوريبش!صلبرقةأمنمقةإلىآنفوذ

صالحهم.فيأضكونأجبياشىالأوضااتهدئة

فيانفراجحدث.السنوسيالإيطاليالتقارب
الإيطاليونفاعترف،رالإيطاليينأ!سموسيةاب!تأ!لاقاتا

منالجنوبيالجزءعلىمدنياحاكماأصسنوسياإدري!ربمحمد

فيوراثيةبرقةإمارةوأصبحتا،مير،باأغبوهر،برقةمنصاتة

قسمين:إلىمقسمةدرقةأصبحتوهكذاالمسوسية،الأسرةا

السنوسيين.معداخليوقسما،الإيطاليينمعساحليقسما

بالأميروالاعترافالتقاربهذاوراءم!الإيطاليونأرادوقد

يزيدألاعليهاشترطفقد.الليبيالجهادتصفيةأصشوسيا

هؤلاءعلىزيادةحدثماوإذافقط،رجلألفعلىجيشه

هذاعرفوقدوموافقتها.إيطاليابرضايكونأنفلابد

.أم029عامالرجمةباتفاقالاتفات

انتخاباتوأجرى،مناطقهفىدولةالسنوسيش!صل

النيابي،المجلسوافتتحله،التابعةالمناطقفيبرلمانية

ووجهأنهإلا.لالإجماعأصلبرلمادرئيساالعسوسيوانتخب

ومراكزمسمكراتهمحلالقبائ!!رجالرفضبمش!طة

ببقاءأعبولأإلىوالسخومميةإيطالياواضوت،تدريبهم

هدفتوقدإشرافها.تحتأصبحتولكنهاالمعحسكرات

أطيبيين،أالمجاهدينعددتحجيمإلىذأسكوراءمنإيطاليا

عقدتعليهوبساء،وتنظيماتهمحركاتهمعلىوالإشراف

المعسكراتشأنفيجديدةاتفاقيةأعسنوسيةامعإيطاليا

.أم219عامبومريمباتفاقعرفت

برقة،فيالإيطاليينضدالليبيينجهادكانوكما

فيالإيطاليينتقلقطرابلسفيأجبيةمقاومةهماككانت
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الذيالبارونيسليمانقادهاالأولىالعالميةالحربفترة

فقاد،الغربطرابلسعلىحاكماالعثمانيةالدولةعينته

وبفضلإيطاليا.ضدالمنطقةفيالإسلامىالجهادحركة

انحسرطرابلسفيالليبيةوالمقاومةبرقةفيالليبيةالمقاومة

يدلأمروهو،الليبيالمساحلمناطقفيالإيطاليالنفوذ

أثناءخاصةإيطاليا،علىالليبيةالمقاومةضغطمدىعلى

لقيهالذيالدعمولولا.الأولىالعالميةالحربفيانشغالها

المقاومةبإمكانلكانبريطانياحليفتهممنالإيطاليون

ليبيا.فيالإيطاليةالقواتفيأكبرخسائرإلحاقالليبية

والجنوبالداخليةبرقةمناطقفيالسنوسيأقاموكما

شؤونلإدارةنيابيمجلسظلفيتعملصغيرةدويلة

الجمهوريةأقامواالغربطرأبلصأهلفإنداخليا،المنطقة

بالاعترافإيطالياوطالبوا،ام189عاممنذالطرابلعسية

ضدهم،المفعولساريةالمقاومةظلتوإلآالجمهوريةبهذه

بالجمهوريةتعترفأنمؤقتكإجراءإيطاليافاضطرت

العالميةالحربأمورفيمشغولةكانتلأنهاالطرأبلسية

ضدها.المقاومةمنواسعاباباتفتحأنتريدولا،الأولى

الوطنيةالحركةقيادةمعإيطالياتفاهمتالحربانتهاءوبعد

الدستورطرأبلسمنطقةعلىولصرى،طرابلسفيالليبية

بخصوصإيطالياملكأصدرهالذيالجديدالإيطالي

لليبيينالمحليةبالإدارةفيهواعترف.أم919عامطرابلس

انتخابوتم.الإيطاليةالسيادةتحتالغربطرأبلسفي

معايشتركانحكوميومجلس،طرابلسفىنيابىمجلس

الطرابلسية.المنطقةفيالمحليالحكمإدارةفي

وبرقةطرابلسمنكلفيالليبيتانالمقاومتاناتحدت

الذيغريافمؤتمرفيأم219عامالسنوسيةقيادةتحت

ووافق.السنوسيزعامةتحتالليبيالجهادتوحيدفيهتقرر

مرحلةتبدأوهنا.ام229عامفىذلكعلىالسنوسي

وهى،الإيطاليينضدالليبيالكفاحمراحلمنجديدة

القهرأنواعأبشعإيطاليافيهااستخدمت،مريرةمرحلة

الليبيين.المجاهدينضدوالبطمق

بنيتوأسسإيطاليا.فيالسلطةرأسعلىموسولينى

ما919مارس23فيإيطاليافيالفاشيحزبهموسوليني

تدريجياينموالحزبهذاوظلإيطاليا،ش!الفيميلانوفي

علىموسولينيواستولى،بالأغلبيةالفوزمنتمكنحتى

.أم239عامالمطلقةالسلطةمقاليد

المملكةعقدتهاالتيالاتفاقياتكلموسولينيألغى

علىللقضاءالعدةيعدوأخذ.مإلليبيينالإيطالية

فاضطر،السنوسىرأسهموعلىالليبيينالمجاهدين

رئاسةتاركاالمرضبسببمصرإلىللخروجالسنوسي

لأخيهالدينيةالزعامةوتركالختار،عمرللشيخالمجاهدين

علىالقضاءموسولينيقرر.السنوسيرضامحمدالشيخ

هوليبياعلىجديداإيطالياحاكمافأرسل،الليبيةالمقاومة

حكمفيمطلقةسلطةومنحه،بونجيوفانيالعسكريالقائد

بحلالجديدالإيطاليالساميالمفوضفأمرليبيا.

مركزباحتلالقواتهوأمر.برقةولايةفىالقبائلمعسكرات

.ام239عامفيأجدابيةالسنوسيةالقيادة

الختارعمرالشيخقاد.الليبىالجهاديقودالختارعمر

مدةبرقةأهالىجهادترأسحيثليبيافيالجهادحركة

الظروفتكنولم.أم319-أ239منسنواتثماني

التالية:للألممبابوذلكالمجاهدينصالحفيالعامة

الإدارةأتباعقادهالذيالعنيفالعسكريالنشاطأ-

تصلكانتالتيالإمداداتانقطاعب-ليبيا.فيالفاشية

فىاستعمارهاإيطالياركزتأنبعدخاصة،المجاهدينإلى

الحدودمراقبةإلىأدىمما،أم259عامجغبوبواحة

واحةفيالإيطاليونيبقولم.شديدةمراقبةالمصرية

فيأخرىمناطقإلىنفوذهممدوأبل،فحمسبجغبوب

كلوأخضعوا،والعقيلة،وغات،مرزوق:مثلليبياداخل

فاحتلواشرقاالعسكريزحفهموواصلوا.فزانمقاطعة

الليبية،المقاومةتطويقإلىأدىمما،والكفرةوجالوأوجلة

الجهدعنفيقلللمالأخضر.الجبلمنطقةفيوحصرها

إيطاليا،ضدنشاطهممنالمجاهدينضدالإيطاليالحربى

تكافؤعدممنالرغمعلىالمعنويةالروحفيهميضعفولم

للإيطاليين.الحربيةالقدرةمعالقتاليةقدرتهم

ومحمدالختارعمرمنكلايفاوضونالإيطاليونبدأ

.ام289ينايرفيالسنوسيواستسلم.السنوسيرضا

نوفمبرحتىعمرالختارالشيخمعالمفاوضاتواستمرت

فاستأنف،اتفاقإلىالطرفانشوصلولم،أم929عام

الأمورعلىسيطرواالذينالإيطاليينضدجهادهالختارعمر

نحوازيانيوالجنرالبادليوالمارشالمنكلبقيادةتدريجيا

الأخضر،الجبلمنطقةفيالمجاهدينتطويقمنتمكنااللذين

وأعدمه،أم319عامسبتمبرفيأسيراالختارعمرووقع

الختارعمرإعداموبعد.عادلةغيرمحاكمةبعدالإيطاليون

المجاهدونلهتعرضالذيالقمعوأسلوبأم319عام

حتىالنضالجذوةخبت،موسولينيأتباعيدعلىالليبيون

حكمأثناءالليبيونلقيوقد.الثانيةالعالميةالحربفترة

قصمفمن،والاعتقالالتعذيب!روبأبشعموسوليني

علىطبقتكما،بالقوةللأرأضىومصادرةبالطائرات

الإيطاليينمعللقتالالإجباريةالعسكريةالخدمةاسمكان

الغربية.والصحراءالحبشةفي

الحربفيهنشبتالذيالعام،أم939عامينايرفي

إيطالياإلىوطرابلسبرقةالإيطاليونضم.الثانيةالعالمية

الجنسيةالمنطقتينفيالليبيينإيطالياومنحت.مباشرة

.العنصريالتمييزنظامضدهموطبقت،الإيطالية
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الخارجفيالليبيالجهاد

دمشهتفيام289عامأسسعداويابشيرالألمشاذاأسس

كلفيهاوشاركأجرقاوي،االوابلسيالليبيالدفاعجمعية

وهي.الباجقنيوعبدالغنيعياد،وكامل،قدورةبكريمن

المجالاتفيليبياصوت!!مماعإلىتهدفجمعية

وهي:مطالبهاعنالجمعيةوأعلنت.الدوليةوالهيئات

مسلمزعيمرأسهاعلىيكونوطنيةأجبيةحكومةتشكيل

الإسلاماعلىمبنياالدولةهذهحكمويكون.الأمةتختاره

أ!رلية.اأطغةاالرسميةوأغتها،الديمقراطيةالبرلمانيةوالأسس

أجبيا.عنالإيماليةاالقواتبجلاءالجمعيةوطالبت

الإسلامياأعربىاأآأساافيأنشطتهاالجمعيةومار!مت

أسسويحلياأحمدالأستاذاأس!كما،الليبيةللقضيةخدمة

حمعياتوتش!طت،أسليبيةاالقضيةتناصرجمعيةمصرفي

فتحتر.الإسلاميالعال!اأرجاءفيالقضيةتناصرأخرى

الإسماعالدولمنالعديدشيالليبيالدفاعلجمعيةشروع

كيأ!مأخبرعاتواالمساعداتوجيمالليبيينصوت

نشطوآ.بلادمنالإيطاليالاسعتعمارطردمنيتمكنوا

شاركواو،الإسلامىاالعال!اشيالليبيالدفاعجمعيةأعضاء

عامالمقدسبيتبمدينةعقدالذيالإسعلاميالمؤتمرفي

أجاصإيصدإعلىأضغصأواقضيتهمابدعموطالبوا،أم319

إنشاءفياهتمثلةالليبيأصشعبامطالبمعتتجاوب

علىالمحافظةراطبلاد،دستورووضع،ليبيةوطنيةحكومة

لاللغةا!لأهتماممث!!أطيبياللشعبوالدينيةالوطنيةالسمات

والعناية،الإسلاميةالشريعةبتطبيهتوالقيام،أ!ربيةا

أساسعلىإيطاليامعمعاهدةوتوقيع،الإسلاميةبالأوقاف

الإيطالية.الليبيةالعلاقاتتحددللندأضدا

إيطاليادخلت.الإيطاليينضدوالجهادالسنوسي

لذلكالحلفاء.دولضدالمحوردولمعالثانيةالعالميةالحرب

إثارةالحلفاءبممحموعةفيالمؤثرالعضوبريطانيا،شجعت

لمناطقالمتاخمةليبيافيأج!تالإيطاضدوالاضطرالاتالقلاقل

فيالليميينوأيدتالمتوسعط،الأبيضالبحرفينفوذها

فياصشوسيامعسريااجتماعاوعقدتاجاإيطاضدثورتهم

أ!طنيينابعنى!حضرهأم939عامأكتوبرفيالإسكندرية

وأحمدأ!يساوياومحمد،السويحليأحمد:مثلالليبيين

جيدةفرصةالليبيةللمقاومةالبريطانيالدعموكان.المريض

فش!سلأم،049عامإيطالياضدالليبيالحهادلاستئناف

بريطانيابمساعدةالعامذلكفيليبياجيشاأصشوسيا

دارتالتيالحروبفيالجيع!هذاوساعدوتشحيعها.

إفريقيا.شعماليفيالحلفاءودولالمحوردولجمنرطها

الامحتعمارطردهوالليببنالوطني!تهد!كان

فىالحلفاءدولمعمصلحتهمفالتقتالبلادمنالإيطالي

إفريقيا.شمالىمناطقفيالمحوردولقوةعلىأغضاءا

جانبإلىالليبيونالوطنيونحاربالأساسهداوعلى

فيالمحورفيهاهزمالتيالشهيرةأمحلمينامعرح!ةفيبريطانيا

فيالإيطاليينهزيمةتساعدهمأنأم!!علىإفريقياشمالي

السلطةيسلمواأنمنبدلآالحلفاءأنإلا.ال!!شقلالنيل

عسكريا.البلادبادارةقاموا،وقياداتهالليبيالشعبلممثلي

وطأةتحتليبياوبقيت،باحتلالاحتلالتبدلوهكذا

وأقامواالغربطرابلساحتلواقدفاكبريطانيونالامشعمار.

فزانمقاطعةاحتلواالفرنسيونو،يةعسكلإدارةبها

وغدامس.،وفزانغات:هيأقسامثلاثةإلى:شسموها

وفرنسي،بريطانينفوذين:إلىأصيبياقسمت:ه!صذا

.أراضمنيديهتحتبمانفود!صلشتمسك

لليبيين.بالنسبةمقبولغيروضعاهذاكانلقدحفا

برقةأهاليفأيد.الوضعهذاضدالليبيالشعبثارولذلك

برقةفيإمارتهقيامعلىأصئيركزأ!ذياأعسنوسيازعامة

أطيبية.االدوأ!ةنواةلت!صن

عمرأنمنالرغمعلىبروو.فيالسنوسيإمارة

زعامةتحتالمتحدةأجبياعلىوطميةبسيادةأبطاالختار

برقةإمارةتسلمعندماالسنوسيلكن،أصسنوسياإدري!

برقةيحكمأنعلىوافقوترتيباتها،بريطانيامواشقةبعد

بالقوىالسنوسيعلاقةتكنأ3رمطهلقا،داخلياح!صما

يخيمعلاقةكانتبل،طيبةعلاقةوغيرهاسةصةفيأصنيةأ!ا

واشيبة.أصشكاعليها

بريطانية،بموافقةبرقةإمارةالسنوسيإدريستسلما

الأحزابجميعحلهوداخليابهقامعملأولوكان

وأس!.أم479عامديسمبرفيالليبيةالوطنيةوالهيئات

بريطانياإشرافتحتمحليةحكومة4791عامينايرفي

الهيئةوهو،العامالبرقاويالوطنيالمؤتمرداسمسميت

المؤتمرأعضاءالسنوسيوعين.برقةفيالوحيدةالتأمميسية

الإداريةالوظائففيخبرةلهمممن)67(وعددهم

الدولةخدمةفيعملواالذينأولئكخاصةوالعسكرية

الجماعةمنأو،الحسكريأوالإداري:المجال!تشىالعثمانية

فرنسا.أوأجاإيطهاأوبريطانياحدمةفيعملتالتي

عودةرفضعلىالعامالبرقاويالوطنيالمؤتمروأصر

إدريسحكومةعلىوركز.برقةإلىالإيطاليةالإدارة

جمعبأمرالأولالمقامفييهتمولم،برقةفيالوراثية

هذااعتبربل،مستقلةمتحدةدولةفىالليبيةالمقاطعات

ثانوية.مرحلةال!مر

الكبرىالدولأمامالليبيةالقضية

المتحدةالولايات:الكبرىالأرلغالدولشكلت

مأ479عامالسوفييتىوالاتحادوفرنساولريطانياالأمريكية
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فيللتحقيقالدولهذهخارجيةوزرأءأرسلهارباعيةلجنة

وأظهرت.السنوسيزعامةتحتبرقةاممتقلالشأن

شكلعلىيكوناستقلالآ،يريدالسنوسيأنالتحقيقات

بريطانيا.معمتحالفةوراثيةسنوسيةحكومة

السياسيةآرائهلتطبيقببريطانيايتصلالسنولمميبدأ

عامديوانهرئيسالكيخيامنصورعمرفأرسل،هذه

عامخطابوفى.برقةاستقلالموضوعلمناقشةام489

عامبنغازيمدينةفيالعامالبرقاويالمؤتمرأعضاءأمام

فيالسنومميةالدولةقيامرسمياالسنوسيأعلنأم949

الاستقلالبهذااعترفتدولةأولبريطانياوكانت،برقة

معأجرتهااتفاقاتبعد،برقةفيالسنومميةوبالحكومة

معها.تحالفهضمنتالسنوسي

والجمعياتالدولمنالعديدولاالليبيونيوافقلم

وعمت،الليبيالكيانتجزئةأسلوبعلىالغربيةوالهيئات

الجميعوطالبالمشروعهذاضدالليبيةالأرضالمظاهرات

مستقلة.وطنيةليبيةدولةضمنالليبيةبالوحدة

قياممبدأعلىهناكووافق،لندنإلىالسنوسيتوجه

الرغمعلى،بعدهمنأسرتهوزعامةزعامتهتحتبرقةإمارة

شأنفيالإنجليزمعمحادثاتلماجراءالليبيينوعدأنهمن

عنالنظروصرف،مستقلةدولةفيالليبيةالبلادتوحيد

برقة.مقاطعةفيالليبيةوالدولةالتجزئةقبولأسلوب

بالوحدةوطالبوا،برقةإمارةبقيامالليبيونيقبللم

ودعا،أم459عامالوطنيالحزبوتأسعر.الكاملةالليبية

ومنعليبيا،حكمإلىإيطالياعودةمقاومةإلىميثاقهفي

الكتلةحزبوتشكل.الغربطرابلسإلىالإيطاليينهجرة

وحزب،المتحدةالوطنيةالجبهةوحزب،الحرةالوطنية

منوغيرهاالأحراروحزب،الوابلسيالمصريالاتحاد

ليبيابوحدةالمطالبةهدفحولتجمعتالتيالأحزاب

واستقلالها.

وإقناعهبالسنوسيالاتصالفيالليبيةالأحزابوبدأت

منالليبيالجهدتوحيدعلىوالعمل،التجزئةمبدأبرفض

ليبيةدولةفيوصهرهاالليبيةالمقاطعاتكلاستقلالأجل

الاتصالاتهذهعنوتمخض.زعامتهتحتمتحدة

الليبية،البلادعلىالسنوسيإدريسسامارةالاعتراف

قدكانتالتيالعربيةالدولجامعةإلىالانضماموضرورة

.أم!4ءعابمتشكلت

الأمهيئةتأسست.الليبيةوالقفيةالمتحدةالام!يئة

ال!ربعالدولخارجيةوزراءوشرع،أم459عامالمتحدة

تكونأنالسوفييتفطالب.ليبياوضعدراسةفيالكبرى

الأمريكيةالمتحدةالولاياتأنإلآ،وصايتهمتحتليبيا

الوصايةتحتليبياتكونأنوأقترحتتماما،ذلكعارضت

طالبتلكنهاالأمريكيالموقففرنساوأيدت،الإيطالية

ولمبالأمرتأبهفلمبريطانياأمالصالحها.الحدودبتعديل

،الغربطرابلسلمسألةبالنسبةخاصةكبيرااهتماماتعره

إلىإيطالياعودةعدمهوبريطانياعليهأصرتماوكل

بشأنهمتفاوضتقدكانتماحسببرقةحكم

السنوسي.

ليبيامصيرالأربعالكبرىالدولخارجيةوزراءناقش

وطالبواموقفهمالسوفييتفعدل،أم469عامأخرىمرة

بريطانياأما.الإيطاليةالوصايةتحتطرابلست!صنأن

رأتولكنهافرنسا،لصالحالحدودبعضتعديلفأيدت

علىقاطعبشكلوأصرتليبيا.مقاطعاتوحدةضرورة

برقة.مقاطعةحكمإلىإيطالياعودةعدم

ضغطاالعربيةالدولجامعةفىالعربالحكاممارس

استقلالالعربوالرؤلمماءالملوكفأيد،العامالرأيعلى

عامإنشاصفيالمنعقدمؤتمرهمفىودعموهليبيا

بلودانمؤتمرفيثانيةالعربيةالحكوماتوأيدته،أم469

بسوريا.

فىعدوتهمإيطاليامعصلحاالحلفاءدولوعقدت

عامالمعقودالصلحهذاوبموجب،الثانيةالعالميةالحرب

الاستعمارية.ممتلكاتهاعنرسمياإيطالياتنازلتام749

إلىتحقيقلجنةالأربعالكبرىالدولخارجيةوزراءفأرسل

لأنهافشلتاللجنةهذهولكنعنها،إيطالياتنازلبعدليبيا

الليبيةالمسألةبصددموحدقرارإلىالوصولفيتوفقلم

.أم489عام

مسألةالمتحدةالأملهيئةالعموميةالجمعيةبحثت

الاتحادفغير.ام949عامالسياسيومصيرهاليبيااستقلال

بريطانياأما.الموحدةليبياباستقلالوقالموقفهالسوفييتى

وحدةعارضتولكنهاليبياا!شقلالعلىفوافقت

أما.فزانفىفرنسامطالببريطانياوأيدتمقاطعاتها

أما.السريعواستقلالهاليبياوحدةفعارضتفرنسا

ليبيا،امستقلالفأيدتالأمريكيةالمتحدةالولايات

تتراوحمدةغضونفىالمتحدةالليبيةالدولةقيامواقترحت

الجحعيةفيتوصياتهاوأثمرت.سنواتوأرلغظ!ث!ن

علىجماعيةشبهموافقةعنالمتحدةالأمهيئةفيالعمومية

تسعوامتناعشيء،لاضدصوتا94بأغلبيةليبيااستقلال

التصويت.عنبريطانيابينهامندول

الموحدةليبيااستقلال

باستقلالالقاضيالعموميةالجمعيةقرارمنالرغمعلى

إمارتهعلىيصرظلالسنوسيإدريسأنإلأ،الموحدةليبيا

بريطانيابمساعدةوأصدربريطانيا.معبالاتفاقبرقةفي

انتخاباتوأجرى،أم059عامبرقةفىال!نتخابقانون
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خمسينمنالوطنيةيةالبرقاوالجمعيةتأسيصإنىأدت

العسوسى.إدريسالأميرعينهموعشرةمنتخبا،عضوا

بعيداظلىقدالسنوسيإدري!الأميرايكونالأسلوبوبهذا

قانونأصدرإنهحتىوامستقلالها،ليبياوحدةدعمعن

جيشاوأنشأتبناها.التيللسياسةتنفيذاالبرقاويةالجنسية

المعارضةفإنهذاومع،إشرافهتحتالبريطانيونيدربهأخذ

ضدتدريجىبشكلوتقوتازدادتقدكانتبرقةفي

فاتخذالحكما،فيالقديموأسلوبهالسنوسيالأميرممياسة

للمعارضة.مضادةإجراءاتالسنوسي

بعدأ!الحاهذاعلىطويلاالسنوسينهجيدملم

الأمبهيئةأحموميةاالجمعيةقبلمنليبياامشقلالإعلان

زعامتهقبوأ!عنالمعارضةباستثناءالجميعفأعلن.المتحدة

ثم.مستقلةموحدةليبجةكدولةليبيامقاطعاتعلى

جامعةبيعضواالإفريقيةالعربيةالدولةهذهأصبحت

هيئةفيعضواأجبياوقبلت.ام539عامالعربيةالدول

القائمالاتحاديالنظاموألغى.أم59ءعامالمتحدةالأم

علىملكاالسنوسىوأصبح،وفزأنوبرقةطرأبلسبين

وارتبط.ورأثىم!يمحكرانظامظلفيالبلاد،

نأمقاللم5391عامبريطانيامعبمعاهدةالسنوسي

مساعدةمشوئاإسترلينيجنيهملايينمبلللاثةلهتدفع

أطتحدةاأ!لاياتامعمماثلةأخرىبمعاهدةارتبطكما،له

بمليوليتقدرسمويةمساعدةمنحهمقابلالأمري!ية

.ام579عامذلكوكاندول!ر،

عامسشمبرمنأعاغاثورةليبيافي.قامتاليومليبيا

بقيادةالسلطةعلىالجيمرفيهااستولىالتيأم،969

السنوسيإدريمم!الملككانعندماالقذافىمعمرالعقيد

السنفيطاعناإدريسوكان،العلاجبسببالخارجفي

عنعهدهوفيوتنازل.مشة97إلىانذاكعمرهوصل

جديد.عهدفيتحيشليبياوأصبحت.الد!شوريةسلطاته

البلاد.منالأجنبيالنفوذلإزالةالجديدالنظاموقام

فيوشمارك.والإسلاميةالعربيةالقمةمؤتمراتفيوساهم

علىالإسرائيليالعدوانآثارلإزالةالعربيةالبلادمعالعمل

الأوضاعتحس!تالليبيةالحكومةوحاولت.العربىالعالم

مستخدمة،الليبيةالبلادفيوالاجتماعيةالاقتصادية

فيليبياتعرضت.التنمويةخططهادعمفيالنفطأموال

بحصارهاتقضيدوليةلعقوباتأم9!2عامأوائل

التيالامريكيةالطائرةبتفجيراتهامهاإثراقتصاديا

بأزمةعرففيماأم889عامبأسكتلنداسقطت

العالميةالجويةالرحلاتنشاطح!تمفقد.لوكربي

لليبيا،العسكريةالمعداتمبيعاتكافةوأوقفتلليبيا،

وفي.الدولمنعددفيالدبلومامميةبعثاتهاوخفض!

فجمدتالعقوباتالمتحدةالأمزادت،م3991نوفمبر

المعداتمبيعاتوأوقفت،الخارجفيالليبيةالأرصدةا

لليبيا.أضفطيةا

الدوليةالعدلمحكمةأعلنتم،8991مارسوفي

تسرعيعنىممالوكربيقضيةفيالنظراختصاصهابلاهاي

الليبيونكابدليبيا،علىعقوباتفرضفيالأمنمجلس

بإصدارمختصايكونأندون،سنواتعشرأضحوآثارها

مماثلة.ظروففيالقراراتهذهمثل

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

محمدمعمر،القذافيعليلنمحمد،المسوسىإ!ريقيا

ليمياط!اطمصأجايطاإ

المجارعمرلححاري

الموضوععرعا

القديمليبياتاريخ-1

لليبياالإسلاميالفتح-2

ليبيافيالعثمانيون-3

ليبيافيالسنوسية-4

للاالإيطالىالاحتلال-5

ا!لإيطاليالعتمالىاكراع

لياإيطضداطي!يةاالمقاومة!

ليبيااستقطمابومحاولاتالأولىاأ!يةا!ااالحرد!-ح

المسوسيالإيطالىالتقار!-د

إيطاليا!يالسلطةرأسعلىموسوليىهـ-

ا!يبىاالحهادديقرالمحمار-عمر:

الخارجفياليبىالجهاد-6

أج!!الإيصاأاصدزالحماداصس!وسىا-أ

درقة!يالحسوسيإمارة!-

الكبرىالدولأمامالليبيةالقضية-7

الليبيةوالمضيةالمتحدةالأماهيئةأ-

الموحدةليبيااستقلال-8

اليومليبيا-9

أسئلة

مساحتها.ادكرلييا؟ممهاتتألم!التيالبلادما-أ

ليميا.لسكادالاقتصاديةالسمتحاطاتلي!2

فيها.الاحتماعيةالحياةعلىاللييالمفطأتروضح-3

ا!ديم.اليياتاريحصلإيحارتكلم4

الإسلامي؟الحكم!ىاجيادحلتحجف-5

ليميا؟.العتماليولىدحلحجرو-6

ليبيا.فيع!السوسيةبإيحارتحدت-7

أجبيا؟الإيطاليوناحت!!كي!8

الاممتعمارضدالليبيةالمقاومةفيالمحتارعمردورصتحدت-9

الإدطالي.

ليميا؟استقلالديالأمهيئةدررما-01

ليبيا؟استقلتكي!11

ليبيا،ليبيا،انظر:دتح.،وطرابلسوبرقةليبيا

لليبيا(.الإسلامى)المتحتارفي



بصورة-شعدق،النفسيالتحديلمصطبفياللدديدو

السلوكذلكساثارةأو،الطبيعيةالغرائزبطاقة-رئيسية

منأولفرويد،سيجموندالنمساويالطيبوكانالممئ.

سيجموند.فرويد،انظر:.المصطلحاستعمل

منيتطورالليبيدوأنالنفسيينالمحللينبعضيدعي

الطفليكتسبالفمويالطورففي.المراحلبعضخلال

الطوروفي.والعضالمصمثلالنشاطاتبعضمناللذة

فيبالتحكمواهتمامهارتياحهعلىالطفليحصلالشرجي

بهدفالجنسيةالغرائزتنتظم،التاسليالطوروفي.أحشائه

النفسيينالمحللينبعضويعتقد.الجنسيوالتكاثرالحب

الليبيدوتطورسبيلتعترضالتيالمشكلاتبأنأيضا

الشخصية،اضطراباتتسببأنيمكنعنه،والتعبير

:المسماةالخفيفةالعقليةالأمراضبعضوأعراض

.العصابات

فرويدمبالغةوغيرهالمصطلحهذاوجودفىوالأصل

فيالأولالمؤثروجعلهاالجنسيةالغريزةقيمةإبرازفي

.السلوك

النفسى.التحليلأيضا:انو

ثانيةوتعدلإفريقياالغربيالساحلعدىيقعقطرلييدر،

تتقدمهاإذ؟العالمفيالسوديسكنهامستقلةدولةأقدم

قبلمنأم822عامفىليبيرياأنشئت.هاييتىفقط

امشعماريةجمعيةهناكإلىأرسلتهمالذينالمحررينالأفارقة

موجزةحقائق

مونروديا.:صمةلعاا

الإنجليرية.:الرسميةاللغة

كم،037غر!-شرق،مسافةأطول2كم36.111!:اللساحة

كم.7،5-الساحلحطكم،338حو!،-وشمال

المحر.سطحلوقم038.1نمما،حبالألصاه:الارتفاع

نسحة،.000.3613أم699لعامالسكانتقديرات:السكان

المربع.للكيلومترشخصا82الكثافة-

مأ489عامإحصاءحفحر.%44وريفيون%65التوزيع

م-1002لعامالسكانتقديرات،نسمة101.2)628

سممة.3لم000675

والبنوالأرر)الكاسافا(والمني!تالمطاط:الزراعة:الرئيسيةاللنتجات

الحديد.خام-التعدين.الماهوجني-الغاباتوالكاكاو.والموز

."ليسيرياتحيالرددالكل":الوطنىالشيد

وهيبيضاء.أخرياتوحمسةأفقيةأشرطة!متةعلىيشتمل:العلم

بيضاءنجحةوهناكليبيريا.استقلاللإعلانمغنياعمنمرالأحدتمثل

اليسارع!الأعلىالركنأقصىفيقاتمةزرقاءحلفيةعلىوضعت

.أم847عامفيالعلمهذاتشيتموقد

الصعرى،الوحدةلمعرفة.ليبيريدولار-اللأساسيةالوحدة:العملة

.لنقوداالظر:

926ليبيريا

ليبيريا

3*ىس*طريق

حديديةلسةءس"

وط!يةعاصمة!

أخرىملىلى

ألبحرسطعمستو!فوقارتفاع*

الدوليةالحدودلمحىمرجعاليستالخريطةهذه

المحررينالأفارقةهؤلاءإلىانضمثم.المتحدةالولاياتفي

عندماالمستعمرينسفنمنسراحهمأطلقممنأخرىأعداد

ليبيرياوالاسم.المتحدةالولاياتإلىطريقهافيكانت

.الحرةالأرصتعنيلاتينيةلفظةمنمشتق

المليونونصفمليونيننحوليبيرياسكانعدديبلغ

مناخها2.كم936111)مساحتهاتبينحينفي.نسمة

الزراعية،والأراضيالحشائشفيهاوتكثر،رطبحار

.الغاباتمنواسعةمساحاتبجانب

حيثالريففيليبيرياسكاننصفمنأكثرويعيم!

مدينةأكبروهىمونروفياوالعاصمة.الزراعةعلىيعتمدون

جيمسالمتحدةالولاياترئيسباسمسميتوقدأيضا.

ليبيريا.فيالأفارقةاستيطانعلىعملالذيمونرو،

الحكمنظام

تعاقبتأم099عامأهليةحربليبيريااجتاحت

شكلت،أم499عاموفي.متصارعةحكوماتخلالها

رئيسيةسياسيةفصائللثلاثةممثلينضمتمؤقتةحكومة

قدر،الانتخاباتوبعد.جديدةانتخاباتإجراءحينإلى

الحربنشوبقبلعليهكانماإلىالحكمنظاميعودأن

بخ!ورينانياالجدإئز

!ا!برلىإفريميا!بىاينلجز

ءلاد؟/ع!ألمماح،،علأ/!1نيجبري!و!

!جىوللأكمنهو،"!صجز

أ*لأطثحىأهلحيط

ليونثشهبراصص-لأو-ا"عص:سكا!!!ص!لأ

ص"كا-لأدملئي?بمولم!-؟3*--بربز.*؟-؟!7ءا--7تولا

-"-7حم)،7!!!.13؟ن!ئيثئ!بىلاضبر1/لأ

07-*!وء3?1!ر؟7؟!رردصسص،8عص!قي3

حا،ى*-7ىإعيمط-أ-3ساءء3+،!ءحناب!ى3(ءحخجيبماا.ى!كاكاماى

لو.ل-.،تلالءكا!!3لىخ!؟؟

لاحي؟،مى-عكا-يو1،أكوكؤ*-**؟!---ى!ص

ور.،،3!ب!صك!ع3

ثضركا!كلشيتا!ئرخ*كا،-لاأ2لا3-لمتا

مولروكياكاتاأ

روللا.هـكاج-لييير.لا،ك!ك!جا

،شمألا7رح!كوس،--ء3-7--+---؟---ء--

!(بوكاناور!ر

الهمح!طأسب!خهوجوأفالد

إلال!شم،إأجلالنفبلرن!نل!.جمبم

-+ح!سأسئها!ل!بديبو!
شح!ل!8!ورح!

--ا3-!--صئهربا!ء1!ع-----3*"---س*صصءهلالبر-*-صتابؤ
ميل2د.05001051002
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مولروشيا!يالعدالةقصر

ليالحديثةالمانيم!

المحكمة:تعقدليبيريا.

فيه.حلساتهاالعليا

الحر!قماالح!منفاأتبسصأأخاليةاوالفقرة.الأهلية

.أم099عامبدأتالتيالأهلية

ستأعمفهـدممحبرئيرنيبيريافيأسةالدريرأس

أضصريفهـاريرمجلعيدتعي!!اشئيسويقوم.سسوات

أغوان!!،اتعذالتيالتشريعيةالهيئةأما.الحكمشؤود

62منويت!ضنالشيوخمجلس:محلس!تمنفتتكون

ويتمعضوا.64منويتحونالنوابومجلسعضوا،

بينما،سنواتمستأعترةالشيوخمجلسأعضاءانتخاب

.أرئمشواتلمدةالنوابمجلسأعضاءانتخابيتم

وأغد.عاما81أ!مرامنبلغمواطنل!ص!!ال!قتراعويحق

يعينهمشرصإقلي!ل!ظإقليما،13إلىليبيرياقسمت

الحزبتحتطأصسياسيةاالأحزأبامنعددوهناك.الرثيس

حزبوأطيبيرياالعملوحزبأطيبيرياالديمقراطيالوطني

أ!حدة.اوحزب،الليبيريال!تحاد

ليبيريا،فيالقضائيالمظهامعلىالعلياالمحعمةوتشرف

الدوأصة.رثيسيعينهمامساعدونقضاةأربعةمعهقاضويرأسها

إشريقيا.فيالعرفيةالقوانينيعتمدآخرقضائيمظامهناكو

السكان

أعدادلجاب،الأفارقةمنليبيريافيالسكانأغلب

وبعضواللبناليينالأورولي!تواالأمري!صينامنمحدودة

عنصرينمنالإفريقيةالمجموعةوتتكون.الآلعميويينالهنود

أجدادآ3عاالذين،الأصليوناأحسكانا-هماأساسيين

يأ،الأمري!صرناالليبيريو!آالسن!!،آلاثمنذالمنطقةفي

الولاياتأرسلتهماأمري!ج!ت،أشارقةمنألمماساالمنحدرون

ليبيريا.فيللامشيطهانالمتحدة

سكانمن%!5نحوالأصليونالأفارقةاويكون

منهالكل،عرقيةمجموعة61إلىينقسمونهموليبمريا.

المجموعاتهذهوأكبروأرضها.وتاريخهاوعاداتهالغتها

سكانأجاصعاواليبيريا،وسطشييقطخونالذيرأصكبلااهم

والقرعانالجيو:أيضاالأخرىاالحماعاتمنو.أصساحا!ا

أطانو.او:المانديمجو!،أص!-او

من5%يشكلونفهمالأمري!ضونا-أ!ليميرصو!اأما

الساحل.مدنشيوجودهمايترحصر.أسس!صاناع

وكان.الأصليينالأفارقةاأحس!شاداثراء!أصترو

فيالحكممقاليدعلىيسيطرونالأمري!جونا-أطيبيريونا

،ام089عامفيالأصليينالسكانلعضثورةقبلالبلاد

السلطة.إلىالأصليينابالس!صانأتتالتيوهي

فيليبيرياسكانمن%44نحويعيش.المدنحياة

في،فخمةمنازلفيبعضهميسكنحيث،والمدنصزالمرا

الخشبمنصغيرةمنازلضأصس!ساناأغلصيس!شح!ت

الكبيرةبالمبانيليبيريامدنتمتازر.أصفإتاصتساتوفخاه

نأكما.المزدحمةاصثسوارعواأحرض!اردوواثالأسواو

والمياهالكصباءخدماتعلىيعتمدونا!دنس!!انامعف!أ

منازلهم.داخل

التجاريةوالمحلاتالمدارسفيالمدنس!صانويعم!!

يعملونمنهمكثيرانجدكما.الحكوميةوالمكاتبوالمصانع

يومياوتنتقل.وخدماأجرةصعياراتوسائقيونجارينأطباء

الريفية.المزارعفيللعملالمدننساءمنكفيرةأعداد

الأ!رةنظامنجدحيثليبيريافيأهميةذاتأمحائليةاوالحياة

عادةيعيشونالدينوالأحفادالأبناءتشم!!التيالمتكافلة

واحد.محانفيأاللأبوي!فا

اشيفيةالأقاليمفيالسكاندعيش.الريفجاة

منالمنازلمعظمتبنىحيتصعيرة،قرىفي)%56(

كهرباءأومياهشب!!اتتوجدولا.بالقع!تسقفوالط!!

.المنازلداخ!!

الذينأما.بالزراعةالريفسكانأغلبويعمل

صيدفييعملونفإنهما،الساحلمنأغربلايعيشود

يسود،المدنفيالحالهووكما.أحسفنافيأوالأسماك

الواحد.المنزلداخ!!المتكافلةالأ!رةنظامأيضاهنا
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إفريقيا.فىالأطلسيالمحيطساحلعلىبولالقدي!نهرمص!عدتقعوهيليبيريا،فيمديةوأكبرالعاصمةمونروفيا

فيالسكانمن03%نحويدين.واللغاتالأديان

مسلمين.منهم2%0نجدحينفي،بالنصرانيةليبيريا

القرىفيالتقليديةالإفريقيةالمعتقداتبعضوتمارس

عامة.بصفهوالريف

تستعملالتيالإنجليزيةهيالدولةفيالرسميةواللغة

فيتدرسكما،التجاريةالأعمالوفيالدولةدواوينفي

وقدبها،خاصةلغةعرقيةإفريقيةمجموعةولكل.المدارس

متباينة.بلهجاتبعضهميتميز

للتعليمسنواتستالتعليميالنظاميشمل.التعليم

الدولةوتعمل.الثانويللتعليمأخرىسنواتوممت،ا!وفي

أخرىمدارستوجدحينفي،المدارسبعضمساعدةعلى

الالتحاقالأطفالالقانونويلزم.تنصيريةمؤسمماتتديرها

فى،بذلكيلتزمونفقطمنهم%06نحوولكن،بالمدارس

وتفتقر.البنينمنكثيراأقلالبناتحضورعدديكونحين

اشيفية،الأقاليمفيخاصةالمدارسمنالكافيللعددليبيريا

المدرسية.والأدواتالمدرسونأيضاينقصهاكما

وثلاثةواحدةوكليةواحدةجامعةليبيريافيوتوجد

التعليمفييستمرونالذينأنويلاحظ.مهنيةمعاهد

حينفيليبيريا،سكانمن%أعلىعددهميزيدلاالعالي

تقدرالقو،كافةفيوالكتابةالقراءةيستطيعونالذينأن

.السكانثلثبنحونسبتهم

والمناخالسطح

ضيقلمماحليوسهلوعر،بساحلليبيرياتتميز

تتخللهابهضبةليتصل،الداخلنحوارتفاعهفييتدرج

مرتفعاتولمملسلة،بومىتلالمثل،الارتفاعقليلةتلال

المرتفعةالمناطقفيالخضرةدائمةالغاباتوتسود.بونج

والأخشابالماهوجنىأشجارتوجدحيث،الهضبةمن

بعضفنجدالغربىوالشمالالشمالفىأما.الصعلبة

نمبا.وجبالولوجيزيجبالتضمالتيالمرتفعات

كافالاينطق،كافالينهرهوليبيريافينهرأهم

.العاجوساحلليبيريابينالحدوديشكلوهو،كذلك

فىالمرتفعاتيخترقوهو.بولسانتنهروهناك

.الشمال

درجةمتوسطويبلغ.رطبحارليجيريافيوالمناخ

ليبيريامعظمويسود.الساحلفيم27السنويةالحرارة

فصليمتدالساحلوعلىممطر.وفصلجاففصل

توغلناكلماالأمطاروتقل.ومارسديسمبربينماالجفاف

وفيسم51.الساحلفيالمتوسطيبلغإذ،الداخلنحو

السنة.فيسم22.الداخل

الفطرية،بالحياةغنيةتاريخهافيليبيرياكانتوقد

لكفرةانقرضتقدالحيوانيةالتروةهذهمعظمأممن

والتمامميحالأفيالهناالحيواناتمنونجداصطيادها.
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وحودهاينتشرحيثءالرقصاإوالنموروالظباءالبحروفرس

أجلاد.امنالغربيوالشمالالشرتفي

الاقتصاد

بالزراعة.ليبيريافيالعمالةمن75%نحويشتغ!!

الوطنىالنابخمن%02نحواشراعيالإنتاجويشكل

اهنتجةأ!سلئرالخدماتامجموعةيمثلالذي،الإجمالي

مند%4الخدماتقصاأعيمثلكما.سةخلالالقطرفي

%61نحويستوعبالقطاعوهذا.الإجماليالوطنيالخاج

صت%41يعادلدإنتاحهالتعدينأما.العاملةالقوىمن

أغوىاص-%6حوافيويستوعب،الإحماليالوطنيالناج

أطذاناأضشييد،:االصناعاتقطاعايأتيثم.العاملة

أ!طنياالناخمن3%و%أ2نحوالتواليعلىيشكلان

ال!جمالي.

يقومإذنيبيريا،فيالرئيسيأمحملاالزراعةتعد.الزراعة

المحلية.مجتمعاتئىفيصغيرةحقوللزراعةالأهاليمعظم

أ!صاسافا()االميهوتهىالمنتجةالغذائيةالمحاصيلوأهم

امعفمأيرعىو.المداريةوالفواكهالسكروقصبوالأرز

ا!اشية.صتغيرماروالخنزيروالماعزالأغنامابعضالمزارعين

وقلي!!،اشراعيالإتحاشيالقديمةالتقليديةالأساليباوتتبع

ويستهلك.حديتةرراعيةالاتيمتلكالمزارعينهؤلاءمن

شيليعهيتدامسهوقليلىالذاتيأ!لاكتفاءالزراعيالإنتاججل

الغذائيةاحتياجاتهامنكثيراتستوردليبيريانجدلذا.المدن

.المدنلسكان

لزراعةالواسعةالمزارعأيضا،الزراعيةالأنماطومن

وتستخدم،اجنبيةشركاتتمت!االمزارعوهذه.المطهاط

الأيديتستخدمكماالزراعةفيالحديثةالأمعاليبفيها

وهو،المطاطينتجالمزارعهذهوفي.الوطنيةأمحاملةا

والبن.ينئالكاكاوكماللتصديرالرئيسيالمحصول

الغاباتمنواسعةمساحاتأيضاكيبيريافيوتوجد

وأوتصديرهاالأخشابقطعفيا!عتغلالهايتماالتي

.المنازلبناءوفيوقودحطباستخدامها

يعنىا!ذياالاقتصاديالقطاعوهو.الخدماتقطاع

الخدماتهذهصارتوقد،السلعيةغيرالخدماتبإنتاخ

الخدماتوأهماأجبجريا.فيالاقتصاديللإنتاججدامهمة

الماليةالخدماتلجانبالحكوميةأ،نشطة1فيالعملهي

.العقاراتوتنميةوالتأمينات

ديبيريا،فيمعدنيةثروةأه!االحديدويعتبر.التعدين

امشخراجيتم!سما.ألمانية-إيطاليةشركةبامشخراجهوتقوم

أيضا.والماسالذهب

الخاماتإنتاجفيليبيريافىالمصانعتعمل.الصناعات

وتملك.المعادنإنتاجبجانبالغالاتوثمارالزراعية

المطا!أأصبح.دالمزرعةالمطاطعصارةاسحميردثجرةينقرالعامل

مأ3!0عاممدأ!دطرئشيامصدرا

الملم!يخالأ!ني،ة!بركأءبخ:!-!ءلإى،يرفيؤ!:بن*ءص-قي-!لإكم%

!1-كا!كاضتخ!""لا!73-!!+:ط:كهىملاء3ضع!!ت0،6،ش

المواديررعودزه!ا.صعيرةقرى!ييسحمولىلييرياريففىمزارعون

وضئطريقةالصورةدىويلاحفأأسرهماحتياحاتاصسدالعدائية

الشمس.تحتلتحفيفهاالحبوب
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الصابونلإنتاجومصانعللنفطمصفاةالدولة

.والمتفجراتوالمشروبات

غيرليبيريافيالطرقمعظم.والا!طلاتالنقل

أنشأتهاحديديةلممككخطوطتوجدولكن.مرصوفة

فييوجدكما،وبوكانانمونروفيافيالتعدينشركات

.سياراتيمتلكونالليبيريينمنوقليل.مطارانمونروفيا

وأالحافلاتباستعمالأوراجلينالمدنلممكانأغلبوينتقل

أرجلهمعلىالريفأهليرتحلحينفي،ال!جرةعربات

دائما.

العالمافىالبحريةالتجاريةالأساطيلأكبرأنويلاحظ

قليلاليبيرياتملك،الحقيقةوفي.الليبيريالعلمتحتتسجل

لأقطارفهي،الأساطيلبقيةأما.التجاريةالسفنمن

الضرائبلضآلةليبيريافيلتسجيلهاتلجأعالميةوشركات

يومية.صحفثلاثليبيريافيموتوجدفيها.والرسوم

نسبةتكونفيما،أشخاصاربعةلكلواحدمذياعبجانب

ليبيريا.سكانمن2%نحوتلفازجهازيملكمن

تاريخيةنبذة

ليبيريامواطنيتاريخمعظميعود.الأولىالفترة

السودانيالسهلكالكمنجاءتسلالاتإلىالأوائل

عشروالسادسعشرالثانيالقرنينبينالفترةفي

البرتغاليينالبحارةمعالتجاريالتبادلبدأثم.الميلاديين

عشرالخامسالقرنخلالالحاليةليبيريالممواحلفي

والبهار.العاجفييتاجرونالبرتغاليونوكان.الميلادي

فلفلالمسمىالبهارنوعالبرتغاليونالتجارأطرىوقد

الإقليموعرفالجنةحبوبأيضاسموهوقدمالاجوتا.

.الحبوببساحل

عشرالثامنالقرنأواخرفيالليبيرصدن.استيطان

بعضتخوفزادالميلاد!ن،عشرالتاسعالقرنوأوائل

ديارهم،فيالمحررينالأفارقةوجودمنالبيضالأمريكيين

بينالرضاوعدمبالتذمرشعوراأشاعربماوجودهملأن

نى،!ز!كخطم!الم!.تحتمازالواالذينالأفارقةأولئك

المحررينالافارقةتمازجيرفضكانممنالبيضبعضهناك

مجموعةكونتثمومن.مجتمعاتهمبنيةفيوتواصلهم

عامفيالأمريكيةالاستعمارجمعيةالبيضالأمريكيينمن

إلىالمحررينإعادةهوالجمعيةهذههدفوكان.أم681

منواسعةمساحاتالمواطنينمنالجمعيةفاشترتإفريقيا.

وقد.التوطينوبدأت،الجنوبساحلطولعلىالأراضى

ثممونرو.جيمسالرئيسباسممونروفياالمستوطنةسميت

عامللمستوطنةالمحررينالأفارقةمندفعةأولوصلت

الذينالأفارقةمنأخرعددأيضاوصلكما.أم282

زالتماكانتالتىاسمفنمنالأمريكيةالبحريةحررتهم

المشروعة.غيرالرقيقتجارةتمارس

،الصعوباتمنالعديدالمستوطنونهؤلاءواجهوقد

بعضهموموتالكافىالغذاءوجودعدمأبرزهاكان

السكانمنهجماتبجانبهذا.الأمراضتفشيبسبب

بدخولبلادهمفقداناحتمالمنتخوفواالذينالأصليين

فيها.الأمريكيةالأصولذويالليبيريين

ليبيرياكومنولثتكوينتم،ام838عاموفي

الأصليين.المنطقةسكانمعمونروفيامستوطنيبمشاركة

كانولكنهالبلاد،شؤونبرعايةالجديدالاتحادواهتم

الحاكموصار،الأمريكيةالاستعمارجمعيةلقبضةخاضعا

واسمهفرجينيامنالقادمالأمريكيين-الليبيريينأحد

منالعائداتزيادةحاولوقد،روبرتسجنكنزجوزيف

الصادراتعلىالجمركيةالضرلمجةففرضالتجارة

بهذهالاعترافرفضواالأوروبيينالتجارولكن.والواردات

ذاتهالوقتفيظهرتكما.الكومنولثلاتحادالحقوق

الأمريكيةالاستعماروجمعيةالمستوطنينبينخلافبوادر

،الاستقلالفيالأمريكيون-المستوطنونفكرعندما

تمبعدوفيماالأمر.هذامساندةعلىالجمعيةفاعترضت

روبرتسوأصبح.أم847يوليو26فىليبيرياالمشقلال

لها.رئيسأول

أقامتهاالتيالجمركيةالحمايةإنليبيريا.جمهورية

منزادتتجارتهامنوالوارداتالصحادرأتعلىليبيريا

تجارةتدهورإلىأدىمما،المنطقةمعالتجاريالتبادلتكلفة

أواخرفيليبيرياحكومةواضطرت.اقتصادهاوتدنيليبيريا

معوناتلأخذالعشرينالقرنوبدايةعشرالتالممعالقرن

وكان.حساباتهافواتيرلسدادأجنبيةأقطارمنوديون

دخ!ها.لزيادةالجمركيةالتعرفةزيادةفيالوحيدخيارها

الحكومةوافقتالاقتصاديةأحوالهالتحسينوسعيا

إلىأراضيهامنواسعةمساحاتتأجيرعلىأم269سنة

قيمةكانتوقد.المطاطلزراعة،الأمريكيةفايرمشونشركة

بجانبللدولةمهمادخلمصدرتشكلهذهالإيجار

ليبيريا.فىالعاملةالأيديمنللعديدالمزارعاستيعاب

عامفيللحكمتبمان.س.فوليمالرئيسجاءثم

الاقتصادتطويرعلىفعزمنشطاقائداكان.أم449

إطارفيالأصليينالافارقةمعالأمريكيين-الليبيريينودمج

الخارجي،التجاريالتبادلعهدهفيفزادالواحد.البلد

ينالأنسياستهأهدافمنوكانالحديد.تعدينوازدهر

الاقتصماديةالفرصمنالمزيدالدولةفىالأصليونالأهالي

فىبالحكميحتفظالوقتذاتفيكانوإن،والسياسية

تاريخعلىهيمنتالتيالأمريكية-الليبيريةالأقليةأيدي

طويلة.فترةمنذالبلاد

عامفيتبمانوفاةبعد.الحديثةالإصلاحات

منوهوتولبرتوليمالرئيعي!نائبخلفهأم،719
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هرنجدوتوأجرتحاوأ!وقد.!!ذأ!كالأمريكي!تا-الليبيري!ت

منالعد!دواجهتهوأعن،تبماناتخصوأأثريقتفيأن

إبانصألمصاأراالخامالحديدسعرانخفضحينمابمالمش!صلات

نيبيريا.اقتصادعلىسلباأثرهانعكسمماححمه،فترة

شيتسببتأم97!عامفيالأرزأسعارزيادةأنكما

هذهع!احتجاجاشععبيةوتظاهراتشغبإحداث

ب!تأغوا!ثااتساعالحث!بةتلكاتفهئفيوقد.اشيادات

أنحقراء.والأغنياءا

منأحس!-هـل!تامنصغيرةمجموعةقامتث!اومن

قتلواوعس!-هـي،،نقما،بنيبيريافيالأصليينالأفارقة

آ.أم068عامفيالح!-اع!وامستولواتوأجرتالرليص!

أ!ة.أسلدهرئيسايفىلرتبةحنديوهودو،صموي!نصبوا

يةأ!سراالح!صمةأصدرت،أم849عاموفي

أجريتاحد،ربعامذأسكوبعدليبيريا.فيجديدادستورا

ششريعي.مجلحررأطدوأ!ةرثيسلاختيارعامةانتخالات

المعروفحزلها!ولا،باشئاسةدوفوزعنأعلنأننف!ظ

المجلسمقاعدأغلبيةأسديمقراطياأ!طنياخيبيريابحزب

شانواا!ذباالمواطنيينبعفرهناكوأص!ش.التشريعي

ودجانصصالانتخاباتفيتلاعببحدوثنيعتقدو

صيالح!-احديدذدوححومةتقلدتذلكومع.ورفاقه

.أم869عام

صعاتمجموبه!كيسيريافيأهليةحربنشبتثم

جخةمناطانو5الجيوجماعةتشملالعرقيةالفصاص!ث

باسماالمعروفيندووجماعة(،الوطنيةالليبيرية)الجبهة

أخرىجهةمنالماندينجو،منوحلفائهماالقرعان

منالجيوقواتتمكنتوقد(.الليبيريةالمسلحةأغوات)1

المتحاربةالجماعاتظلتوأحش.وقتلهدولحىالقبفر

قواتمنوحداتفأرسلت.الحكمإلىللوصولتتقاتل

لحمايةوذأسكأجبيريا،شالسلاملحفظإفريقياغربي

ب!تال!تفاقتم،ثمومنالبلاد.إلىأضظاماوإعادةالقرعان

إطلاققصوعلىم0991عامفيأ!تنازعةاالأطراف

ظلتح!!في،العاصمةفيانتقاليةحكومةوتكوينالنار

علىتسيص!!،الوطنيةأسليبيريةأالجبهة،أ!صائ!اإحدى

قواتهاجصت،أم299أكتوبروفي.الريفيةالمنطقة

بينالقتالوا!شرالعاصمةأ!طنيةاالليبيريةالجبهة

إطلاتوقفعلىالمتنازعةالأطرافااتفقتثم.الفصائل

جميععلىا!متمرأ!أغتااأنإلا،أم39!عامالنار

الجبهةزعماءواف!ت،أم496سبتمبروفى.الجهات

أج!!منالمتحدةليبيرياتحريرجبهةرالوطنيةالليبيرية

السلطةاقتسامعلىأسليبيريةاالمسلحةأ!واتواالديمقراطية

أجلاد.افيالمعاركحدةفخفت

..سفوليم،تبمانمونروفيا،أيضا:ان!!

م(.1873-3018)فونالبارونليبيك،

يأ،العضويئالكيمياءاكتشافشىساهمألمانيأآعا

ليبيكحقة!.الكربونعلىتحتوياكتيالمركباتدرالعمة

التحليلطرقوطور،الحقلهذافيعديدةاكتشافات

التربة.كيمياءالمهمةاختباراتهأجيةغاوتتضمن.العضوي

وقد)الأسمدة(.الخصباتتطويرأ!مجافيأيضاوعم!!

لكيفيةمعرفتنازيادةإلىالغذاءكيمياءكتابهأدى

الثلاثةالمكتشفينأحدأيضاأجبيكصاد.أطهعاماتحضير

يستخدمالذيأجبيكم!صفسميقدرشورمأسلاطورو

باسمه.ئ!!أحسواات!صيىرفى

فيودرس،بألمانيادرمشتادفىأصيبيكحو!شو!!أولر

.لارب!

مقاطعةتكونالتيالخمسةأج!االأقااأحد3في

منطقةوهي.أيرلنداجمهوريةعربيأ!شماكوناخت

جبالهابجمالليتريموتشتهر.شقيرةترلتدهاأش!ش،ريفية

.الجنوبفيوبحيراتهالتلاأ!او،أأحتمماافيديانهارو

.-شانون-أونصاريكصمرمدلهاحثىوأ

الانليتريمسكانأصئكدد.الحكمونظامالسكان

التامئكشرالقرنمنتصفشيعددحعمرلمجر!أقا

الاستقلالنيلعندعددهمعصورمر؟أقااهيا،دي،

عشرويعيع!.الشرينأغرناص!أحشريمياتافيأصيأه1

شماليحلمحارحمل!محدراتصهـهـعلىصيتدق!عمغيرشلال
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موجزةحقائق

سسمة.252!7:السكانعدد

2.كمألم525:المساحة

لالينامور.،موهل،مانورهاملتون،شانور-أود-كاريك:مدنهاأكبر

الغنم،الحارير،،الحليبالأبقار،:الزراعة:الرئيسيةالمنتجات

والمعدنيةالكهربائيةالأحهزة،الملابس-الصشاعة.الأخشا!

.الأحشابومنتحات،الغدائيةالمشجات،الأخرى

.الرماديالتلتعنيالتيالأيرلديةالكلمةمن:الاسمأصل

أتباعمنهمالسكانمن%59والمدنفيفقطالسكان

الطوائفأتباعومعظم.الرومانيةالكاثوليكيةالكنيسة

أعضاءأربعةوهناك.الأيرلنديةالكنيسةيتبعونالأخرى

.البرلمانفيوسليجوليتريميمثلونبرلمانيين

وهي.خصبةوغيررطبةالأراضيمعظمالاقتصاد.

المزروعةفالأرضولذلك.الزراعيةللمحاصيلملائمةغير

الأراضىوتستخدم.الزراعيةالأراضىمن%1منأقلهى

تباعالتيلحومهاأجلمنالعجوللتربيةأساساالمعشوشبة

مزارعبعضكذلكوتوجد.أخرىأماكنفيلتسمينها

ثلثمنيقربمافإنالصعوباتورغم،والأغنامالألبان

بالزراعة.يعملونليتريمسكان

المراكزوأهمبالممناعةليتريمسكانسدسيعمل

وموهيل.وبالينامور،،شانون-أون-كاريك:هيالصناعية

ويعملصغير،حجموذاتحديثةالصناعاتوغالبية

الختلفة.الخدماتأعمالفيالسكانخمسا

سليجوإلىدبلنمن4نوطريقالحديديالخطيمر

61نو51نالطريقانيمرالشمالوفى،لليتريمالغربية

التوالي.علىوإنيسكيلندونيجالإلىسليجومن

منفجزء،أخرىمناطقعدةليتريمتتاخم.السطح

كافانوإقليمأيرلندابشماليفرمانايتاخمالشماليةحدودها

حدودهاعلىدونيجالإقليميقعكما.الشمالأقصىإلى

الشرقية،الشماليةالحدودعلىكافانوإقليم،الشمالية

وإقليم،الشرقيةالجنوبيةحدودهاعلىلونجفوردوإقليم

سليجووإقليم،الغربيةالجنوبيةحدودهاعلىروسكمون

طويلشريطشك!!ليتريموتأخذ.الغربيةحدودهاعلى

إلىالغربىالشمالمنكم08طولهايبلغحيثضيق

كم.03منأقللهاعرضأقصىويبلغ،الشرقيالجنوب

الغربيةالشماليةالحافةمنجزءاليتريمجنوبيشكل

الأساسفييتكونوهوأيرلندا.فيالوسطىللمنخفضات

التيالأخرىوالموادالتربةمنبتلالمغطىجيريحجرمن

الجليديلأ.التلالالتلالهذهوتسمى.المثالجخلفتها

البحيراتمنكثيرالتلالبنالفجواتفىوتوجد

.والمستنقعات

أوديةتتخللهامرتفعةهضبةليتريمشمالفيتوجد

فىمتسعوادمنكبيراجزءاألنلوبحيرةوتحتل،عميقة

منها،ينسآبالذي،شانوننهرويشكلالإقليموسط

الغربية.الحدودمنجزءا

علىسما..للأمطارالسنويالمعدليبلغ

ويبلغ.المرتفعاتعلىسما05منوأكثر،المنخفضات

.م551يوليووفي،م55ينايرفىالحرارةدرجاتمتوسط

غربمملكةالأصلفيليتريمكانت.تاريخيةنبذة

الغزوورغم.أوروركجماعةتحكمهاكانتالتيبريفن

الثانيالقرنفيحدثالذيلأيرلندا،نورمندي-الأنجلو

القرنحتىالسلطةفىالأوروركظلفقد،الميلاديعشر

قليلعددوصلالوقتذلكوفي.الميلاديعشرالسابع

الفترةتللثوفي.ليتريمإلىالبريطانيينالمستوطنينمن

ومانور،وجيمستاون،شانون-أو-كاريكمدنأنشئت

على،باركقلعةهيجميلةمحصنةداروتوجد.هاملتون

مركزاكانتالتيدروماهيرمنوبالقرب،لوجيلشعاطئ

المجاعةأثناءشمديدةمعاناةليتريمعانتوقد.للأورورك

،الميلاديالتاسئكشرالقرنمنالأريعينياتفيالكبرى

هاجروا.أورئالسكانمنأكثرماتحيث

خزففنانام(.979)1887برئارد،ليتش

أسسوقد.الخزفلفناليابانيةبالتقاليدتأثررائد،بريطاني

بمقاطعةآيفيزلممانتفيللخزفليتشفنأم029عام

بريطانياإلىوانتقلكونجهونجفىليتمقولد.كورنوول

عاملندنفيللفنسليدمدرسةدخلثم.أم798عام

عامحتىأم909عاممنذاليابانفيعاشوقد.أم309

.الخزفلفنمدرساأم029

دائمةشجرةالليتشيةشجرة.شجرةالليتشية،

.اللونحمراءثمارذاتالخضرة

الشحرة

351

وتحمل،الدافئةالأجواءفيتموالح!رةدائمةشجرةالليتشيةلثجرة

أيضا.الليتشيةتسمىالتىالزاهيةالحمراءالثمارمنكمياتالشحرة
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حيثأ!هم!ت،اجسوبيالأصليالليتشيةشجرةموطن

تمارها.علىللحصولالآنحتىعامألفيمنذهناكتزرع

منصلفيتجاريةبكمياتالليتشيةشجرةزراعةتتمكما

المتحدةوالولاياتإفريقياوجنوبوالهندأستراليا

ال!مريكية.

\ب!تقطرهايتراوح،مستديرةالليتشيةشجرةوثمرة

قلحم،الورثيعتعبهخشنأحمرقشرولها،سعم،3وء

ثمرة.أطونابنيةواحدةوبذرة،العصارةكثيرأبيض

اعادة،افيزجةصاأث!!وتؤج،بفيتام!تغنيةأطيتشيةاشمجرة

مث!!تجفينمئهاأوخفيفشرابفيتعليبهايمكنأنهإلا

الزبيب.

الناطة!ستتمثاأسليتشيةاأشجارأضموالظروفوأفضل

نأيم!س5الصرهـ.جيدةأ!ميقةاوالتربة،الامعتواتيةشبه

.أم5ارتفاإلىالأشجارهذهتنمو

لجزيرةأصتسرفياالساح!عدىوميناءمدينةليثلدون

الميماءلعتبر.نسمة0023سكانهاعدد.الجنوبيةنيوزيلندا

أصعةمتماو3تكريستتشيرمديخةيخدمأرزياالرئيسي

اموأنئصتر:أالجنوبيةالجزيرةفيميناءأكبروهي.كانترلري

منصأ!مليونيص!يقاأ،ماعامك!!فيويصلهاازدحاما،

علىا!دينة!!الأح-اأعمسمااتشييدتموقدالبضاب.

علىشيدتفقدالممخفصةأ!سطهقةاأما.شاهقةمرتفعات

مستصلحة.أراضر

تقعليوريلسدا.!يالحويةالحريرة!يليتتونوميناءللدينةجويمنظر

وهي،!ريستتشيرلقشرقيححو!تقريا111بعدعراجمتلتود

والسفناص!صيرةاالحمطساقلاتويستوعصطلحردرةا!!ئيسيأطياءا

.ال!حرى

أبو،السمرقنديانظر:.السمرقئدياللثأبو

الليث.

دتو!التربةفيحفرةتحفرحشرةيرقةصكدردنليث

الحشرةوتبدولغذائها.الأخرىالصغيرةوالحشراتأضملبا

اليرقةهذهتسمىماوكثيرا.أجعسوبامث!المموالم!ضملة

العابثة.بالبقة

ويمتدبالشعر.م!شسوممتلى،بجسمعفرينأسيثيتميز

ثلاثةوتوجد.الضيقرألممهمنأعسيفباشبيهانف!صان

.الرأسخلفمنقريباالجسمإلىمثشةالأرحلص!اأزو

فقط.الخلم!إلىالشيعفرينيستضئاجت

ورملية،جافةتربةذامكاناعادة3عفرأجثيختار

دافعا،الخلفإلىحولهامرارابالمشيأعمااويبدأ.لحنمرته

أعلىإلىالرملوينزلق.خلفهالرملفيالجاروفمتلذيله

منفجأةرأسهيدفعثم.رأسهاتجاهفيالعريضرظهرهفوو

يتحركويظل.الجوانبأحدإلىاشم!يرميلاخر،وقت

.الدائرةمركزإلىيص!حتىشأصغرأصغرائردر!ى

شولىقدي!صنلذأسكو

فيأصش!س!ثاعوهيةحافرد

الحنرةهذهتص!!.الأرص!ا

عرضادس!حتىأحيانا

أعموت.أرعمقاسماد،2و

ع!مرينأ!يثيوقع

تحتبالاحتباءبفرائسه

وإذا.الحفرةأسفلفياشمل

طرفمنقريبانملةزحفت

عفرينلثتلملاينزلمح!،لحفرةا

فيالنملةودسقطأرجلها،

الحادين،الطويلينبفكيهعفرينليثيقتلهاعندئذ.الحفرة

جسمها.منالعصائرويمتص

تربويةجامعةديثبردججامعة.جامعةليتبردج،

هذهتدرسبكندا.ألبرتاولايةلعسلطاتتموأ!امختلصة

درجةوبرامج،التربيةفيالماجستيردرجةبرنامحالجامعة

،والإدارة،والتربية،والعلوم،أصفنونافيالبكالوريوس

.أم679عامأسست.الجميلةوالفمون،والتمريض

تقعبأستراليا،ويدزنيوساوثفيصناعيةمدينةليثجو

الجبالمنطقةفىاجحراسطحفوقمء79ارتفاععلى

عدد.سيدنيغربيكما05حواليبعدعلىالزرقاء،

ليثجومدينةمجلسويهيمن.نسمةأ936.2سكانها

حوالىتبلغالأرضمنمساحةعلىالكبرى

2.كم)0473
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تملكهوالذي-بليثجوالخفيفةالأسلحةمصنعويعد

فيالدقيقةللهندسةمصنعأكبر-ألاتحاديةالحكومة

محطاتتوجدكما.الأرضيةالكرةمنالجنوبىالنصف

العديدبهايعملبيبروماونت.واليروانجفيللطاقةضخمة

منالمستخرجالحجريالفحموتستخدم،المدينةسكانمن

صناعةبالمدينةالأخرىالصناعاتومن.المحليةالمناجم

والنسيج.الملابسوصناعاتالصلب

الذيمماالسفليالعالمفىالخمسةالأنهارأحدكانليثي

ليثىوكلمة.والرومانيةالإغريقيةالأساطيرعنهتحكي

الرومانيةالأساطيروتحكي.النسيانتعنييونانيةكلمة

الموتىأرواحيجعلالنهرهذأمنالشربأنوالإغريقية

فيلهاحدثماتنسىتجعلهاجديدةأجساداتتقمص

هذهفإنثمومن.السفليالعالمفىالسابقةحياتها

الأحياءأرضبينفاصلةحدوداتشكلالخمسةالأنهار

.الأمواتوأرض

للنسيانرمزاليثيالغربيينالشعراءمنالكثيراستعمل

.بالموتالشبيهللنومأو

فضيأبيضلونذورخووفلزكيميائيعنصرالليثيوم

نصفوزنهيبلغحيث،معروففلزأخفوهو.ةطرمزه

الليثيومويتفاعل.الحجمفىلهمساويةالماءمنكميةوزن

مثلذلكفيمثله،الهيدروجينغازلإطلاقالماءمع

التفاعلهذاأنفىالصوديومعنيختلفأنهإلا،الصوديوم

الهيدروجين.إشعالإلىيؤديلا

منمعينةأنواعصناعةفيالليثيومويستخدم

،عديدةموادصناعةفيمركباتهتستخدمكما،البطاريات

التشحيموزيوت،والزجاجوالمينا،،الخزفيةالموادمنها

كما.المرتفعةالحرارةدرجاتفيللاممتخدامالخصصة

المطاطيةالمنتجاتصناعةفيايضاالليثيوممركباتتدخل

النسيج.أصباغوفي

كربوناتوهو-الليثيوممركباتأحدويستخدم

الأمراضأحدوهوا!لسي،الامحمعابلعلاجعقارا-الليثيوم

العقلية.الأمراضان!:.العقلية

يتحدإنهحيث،الطبيعةفيبصورتهالليثيوميظهرولا

فلزالكيميائيونويستخلص.الأخرىمإلعناصربسهولة

المنصهر.الصوديومكلوريدفيكهربائيتياربتمريرالليثيوم

وينصهر.419،6الذريووزنه3،لليثيومالذريوالعدد

.م12347عندويغليم،54018.عند

هوأرفيدسونأوجمستجوهانالسويديوالكيمائي

.أم781عامالليثيوماكتشفالذي

الكيميائي.العنصر،القلوي:أيضاان!

(.الثاني)ميندجكإثيوبياانظر:.إيا!ليج

.جونسانت،بيرسيانظر:.أليكسسليجر،

عالمام(.833أ-)752ماريأدريانليجندر،

(ام)497الهندسةعناصركتابألف،فرنسىرياضيات

وعلى.المدارسفىالهندسةعلمتدريسعلىأثرالذي

الأرقامالكتاباستخدمالتقليديةالهندسةمراجععكس

وضعفيليجندرساعدكذلكواسعا.استخداماوالجبر

الناقصة،والدوالالأعداد،نظريةفىوعمل،المتريالنظام

انظر:.المثلثيةالنسبوجداول،التفاضليةوالمعادلات

.المتريالنظام

بفرنسا.تولوزفيليجندرولد

فرنسيرسامام(.559-ا881)لمحرئان،ليجيه

أعمالتصور.الحدشةالتقنيةيعكسمميزاأسلوباابتكر

استحدمكيصاللوحةتوضح.ليجيهلفرناد،الآلاتإصلاخعامل

الحديثة.بالآلاتافتتانهعنللتعبيرالأسطوانيةالأشكالالرسام
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أحتمبهاخاصيةلهاالتيوالأسطوانيةالأنبوبيةالأشكالليجيه

شأحش،ال!خرياتمنتجريديةأكثرلوحاتهوبعض.بال!لة

وتشملمعظمها،فىوالأشكالالأشياءتمييزيمكن

تروسمث!مي!صانيكيةوأدواتأجهزةليجيهموضوعات

إنسانيةموضوعاتجانبإلىالقطار،وعجلاتالالات

.الالاتإصلاحوعمالالبناءعمالمثل

مميزانلوأ!الفرنسيلالرسامتأثرهالأولىلوحاتهتظهر

منالأربعينياتأوائ!!فىبدايتهويم.التكعيبيةوباءلركة

سوداءبخطو!أأسهأش!صايحيطليجيهكان،العشرينالقرن

صىو.بالملصقاتأشبهبساطةالصورتلكأعطىمما،داكنة

شوثأتخميفيةوأشمياءأش!صالأآراللاحقةرسوماتهبعض

ملونة.تجريديةأشسكال

لإنجلترا،الغربيةيوركشايرفيحضريةمقاطعةرب

نسمة.004674لممكانهاعددليدز.مدينةفيوتترحص

السككثحب!!ةبفضلمهمةصناعيةمدينةأصبحتوقد

عامفىومطار.وجودوبسبب،والطرق،الحديدية

اطنصمهآشيالحجريالفحمتعدينعمليةانتهت،أم299

:تشم!!.طويلةفترةأبزسكانيمار!مهاظلوالتي

حاتومحر،الزراعيةالمعداتإنتاجالرئيسيةصناعاتها

!صما.أ!سير!اوعةأ!باأاوآلات،الجاهزةوالملابس،الديزل

مكاتبوهناك.والأثاثالأحذيةأخرىتمتمصانع

أجة.والماالقانونيةالحدمات

مقروهىإنجلترا.لشماليوفكرئاثقافياثزامرليدزتعتبر

ليدزجامعةكانتوقد.الشمالفيالإنجليزيةالوطنيةالأوبرا

ويغلب.إلكترونيايعملللغةمختبراتقيمالريطانيةجامعةأول

.الفكتوريأطرازاأجدزوسطمعمارعلى

البندقية.انظر:.ليدو

إحدىعلىالإنجليزيطلقهاسمالسيدةأوا!ي

النساءوتعتبرالنبلاء.أحدزوجةأوأضبيلةاالأسراعضوات

منوالبارونةالكونتيسةوالماركيزةأغبيحملنأصلاتيا

ابنةوتسمى.ليديلقبيحملنأ!ا،تياأصسيداتاصنف

زوجةوتحمل.ليديأيضا،الإيرلاأووالماركيزالدوق

وفاةحالةفيتفقدهأنهاإلا،ليديلقبالبارونأوالفارس

الشعب.عامةمنعاديرجلمنوزواجهازوجها

كماوصيفةالملكيالبلاطفيتعيع!اشتىالسيدةوتسمى

وحصلت.العمدةزوجةالليديألدينةاعمدةجةزتسمى

اللورداتمجلسفىمقاعدعلىالليدكبلقبحاملات

.58911عاممرةالأ:أ!

النبلاء.أيفئا:انصر

عصرية.طرقوشبكة،سكميةوشقق،حدشةمكاتبمحمعاتبهاتوحدبريطاليا.فيالإقليميةالرا!صم!واحدةليدز



إلمخميبالههلالى

ئئهة،ميل
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ليدياموقع

تربته،بخصوبةاشتو،الصغرىاسيافيقديمإقليمياليلى

القرنأوائلوفي.باكتولسنهرذهبخاصةالغنيةومعادنه

عامفي.مستقلةغنيةمملكةليدياكانتالميلادقبلالسادس

ثمليديا.ملوكآخرالفرسأسقطتقريبا..مق455

لموقعهانظرا.والرومانالمقدونبنسيطرةتحتأصبحت

النهرينبينمابلاديربطالذيللطريقالغربيالطرفعند

تجاريامركزأكانتفقد،واليونانإيجةببحروالشرق

منذالنقود.سكتالتيالدولأوأئلمنكانتكمامهما.

عاصمةسارديسفيينقبوناللاثاروعلماءأم589عام

كما.أخرىفنيةوأشياءنحتيةأعمالعلىعثرواوقد.ليديا

الرياضية.للألعابومبنىمعبدعلىعثروا

الكبير.قورلتق،كريسوسالنقود،أيضا،انظر

وفنال!مؤدفأم(.888-181)2إدواردلير،

يعد.للأطفالالموجهةالهزليةبقصائدهاشعتهر،إنجليزي

أدبروائعمنأم()846السفاسفكتابالأولديوانه

البومةقصائدهأشهرأصبحتوقد.الغربفيالأطفال

ليرأشتهر.ال!ولالطرازمنأدبياأثرام(1871)والهريرة

الحماسياتالمسماةالمقفاةالقصيرةبأشعارهخاصبشكل

اللمريكة(.)قصائدالفكاهية

الخامسةسنفيرزقهيتكمسبوبدألندنفيليرولد

.أخرىفنيةبأعمالوالقيامالطيوررسمطريقعنعشرة

بكتابهالطيعيالتاريخفىفنانابوصفهالشهرةليراكتسب

.أم832عامالمنشورالببغاواتلرسومالأول

للمناظرالمفصلةبرسومهأيضامعروفاوأصبح

عشرالتاسعالقرنثلاثينياتأواسطوفى.الطبيعية

بدأ،رزقهلكعسبويلونيرمممليركانوبينما،الميلادي

لمشعرهمنشيئالكن.للأطفالالسفاسفشعريكتب

الرسوممنكثيراليررسموقد.ام846حتىينشر

لكتبه.الإيضاحية

972نبورليز

(.الثالثة)المرحدةوليمشكسبير،ان!:.الملكلير،

ودبنان.وسورياوتركياإيطاليافينقديةوحدةالليرة

تعنيوالتيليبرا،اللاتينيةالكلمةمنمشتقةليرةوكلمة

)جنيفا(.

النقود.انظر:،الليرةقيمةلمعرفة

.ليرةأ".قيمتهاإيطاليةعملة

(،موجزة)حقائقسورياانظر:.اووريةاووة

)سوريا(.العربيةالدولعملات

ادبناد(،العربيةالدولعملاتأن!ر:.اللبئائيةالليرة

موحزة(.)حقايتلبنان

الإنجديزية.فياللوردبمعنىأسكتدنديةكدمةليرد

في.أملاكهيؤجرالذيأسكتلندافيالمالكهووالليرد

مقابلوالخدماتالطعاميقدمالمستأجركانالماضى

القرنأواخرحتىالشماليةالمناطقوفي.الأرضاستخدام

بطانةأفرادأحدالمستأجريكونقد،الميلاديعشرالثامن

مقابلعنهنيابةالعسكريةالخدمةبأداءيقومالذيالليرد

.أرضقطعةإعطائه

أيرلندافىمحليةحكومةذاتمقاطعةليزبورن

إلىتقع.نسمة682.89سكانهاعدد،الشمالية

والجنوبالشرقمنداونوتحدها،بلفالستمنالجنوب

أيضاهووليزبورن.الغربمنوكريجافون،الشرقى

مدنهاومن.المقاطعةهذهفيالرئيسيةالمدينةاسم

هذهصناعاتأهمومنوموارا.دانموريالأخرى

الزراعيةالمعداتوإنتاجالكهربائيةالهندسةالمقاطعة

للزراعةأنكماالنسئ.وصناعة،المكتبيةوالأدوات

علىليزبورنمدينةوتقع.المقاطعةهذهفىأيضاأهميتها

.ام623عامبنيتكاتدرائيةبهاوتوجد،لاجاننهر

كما.الجولفلرياضةوملعبانللسباقمضمارأيضاوبها

الكبرىألسترجائزةمسابقاتداندرودمدينةفيتنظم

البخارية.للدراجات
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شديدفلرمنلوحلتقطيعالأير(ا)الش!ولأ!ادلةاا،حاكيررصالصادرداحرمةحسححدم.الشدةمتغيرةبقيمرقيقةضوئيةحزماالليزرينتج

الأنسجةلإصلاحغاريليررسالتر!جزمصموطةحرمةالحراحوديستحدمالأيسر(اأحت!صلى)اأحيوداحراحةوفي.اشاسةاص!حزءفىالصلاسة

اغة.أضاا

لليزرا

جدارفيعةضوئيةحزمةتنتج(أداة)أونبيطةالليزر

ثقبعلىقادرةأنهالدرجةرفيعةالأحزمةوبعض.وقوية

وبسبب.الدبوسرأسحجمافىنقطةفوقحفرةمائتي

فإنالدقةمنالحدهذاإلىأطيزراأشعة)تركيز(تبئيرإمكانية

ممبيلعلى،الأحزمةفبعضجدا.قويةتكونالأشعةاهذه

فيمادةأصلبوهو،الماساختراقتستطيع،المثال

صغير.ينورتفاطإحداثتستطيعوبعضها،الطبيعة

نأدونبعيدةمساشاتإلىالليزرحزمةنقلأيضاويمكن

أغمر.اإلىالأحزمةابعضوصلتحيثقوتها،تفقد

لمانظرامتنوعةأتصبيقاتفيالليزرضوءويستخدم

!مبيلعلى،الليزراتأنواعفبعض.خواصمنبهايتميز

الألممعارشفراتوقراءةالمومميقىفىتستخدم،المثال

إلىوبالإضافة.المعلوماتونقلولحمهاالفلزاتوقطع

وتعالجأهدافها،إلىالصواريخالليزراتتوجه،ذلك

فىتستخدمكما،مثيرةضوئيةعروضاوتنتج،العيون

أصثائق.اطباعةوفىالمبانىوأسقفجدرانرص

تحدثحركةتتئأقلالليزرات!عضوتستطئ

.للقارات

نوعطوليبلغحيث،الحجمفىالليزراتوتتفاوت

نوعحجميزيدلابينما،القدمكرةميدانطولالليزرمن

الملح.حبةحجمعنآخر

!در-أهى،رئيسيةأجزاءثلاثةالعاديولليزر

يغلفتركيب3الفعالالوسطتسمىممادة2-الطاقة

مصدرويؤدي.البصريةالفجوةيسمىأغعالاالوسصأ

شكلأيأوالضوءأوال!!ربائىالتيارتوفيروظيفةالطاقة

الفعالالوسطذراتوتمتص.الطاقةأش!صالمنآخر

ويحفزضوء.شكلفيتطلقهاثبم،لفترةوتخزنها،الطاقة

ويعوضطاقتها،لإطلاقاخرىذراتالضوءهذابعض

الحافز،الضوءإلىالضوءمنمزيدبإضافةأضوءاهذا

البصريةالفجوةطرفىعلىمثبتتانمرآتانتع!صحيث

الضوءويسبب،الفعالأ!سطاإلىأخرىمرةالضوء

يقوىوبذلكالذراتمنمزيدمنالضوءانطلاقالمنعكس
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رفيعة.حزمةشكلفيالليزرمنمنهجزءويبرزالضوء،

أحزمةتتكونبينما،المجردةبالعينترىوبعفالأحزمة

.الإشعاعمنمرئيةغيرأشكالمنأخرى

ليزراتهى،الليزراتمنأساسيةأنواعأربعةوهناك

الغازيةوالليزراتالموصلاتأشباهوليزراتالصلابةحالة

الصبغية.والليزرات

عامفيليزرأولمايمانثيودورالأمريكيالفيزيائيبنى

،محدودةالبدايةفىالليزراستخداماتوكانت.ام069

ينتظرلمحلاباعتبارهالليزرإلىينظرونالعلماءكانحيث

أدواتأهمأحديعداليومالليزرولكن".مشكلة

استعمالآ.وأكثرهاالحد!ةالحياة

الليزراتتستخدمكيف

العادية.غيرالمهاممنالعديدأداءالليزراتتستيم

تسجيلفىخاصةبصفةمفيدةتجعلهاخواصذاتوهى

أيضاوهىونقلها.وتخزينها،المعلوماتمنمتعددةأنواع

والتوجيه.والقياسوالتسخينالمسحمثلأنشطةفيمفيدة

منالعديدفيالليزريوجدالمتعددةلاممتخداماتهاون!ا

والمكاتبوالمصانعالمنازلفىالمستخدمةالمعدات

.والمكتباتوالمستشفيات

أكثرمن.ونقلهاوتخزينهاالمعلوماتتسجيل

الموسيقىتسجيلفيامشخدامهشيوعاالليزراستخدامات

أقراصفيالموأدمنوغيرهاالحاسوبيةوالبياناتوالأفلام

الموادهذهالليزرضوءمندفعاتتسجلحيث،خاصة

الأقراصوتسمى.صغيرةحفرمنأنماطفيالأقراصعلى

الأقراعالحاسوبيةوالبياناتالمومميقىعليهاتسجلالتي

المدمجة.

بتخزينالليزرلحزمةالمحكمالتبئيرإمكانيةوتسمح

منبكثيرأكبرالمدمجالقرصعلىالمعلوماتمنكمية

يجعلمما،الحاكيشريطعلىتخزينهايمكنالتيتلك

فبعض.والموسيقىالبياناتتخزينفيمفيداالمدمجالقرص

ويسمى.كاملةموسوعاتاحتواءيمكنهاالمدمجةالأقراص

يدسياختصاراالبياناتتخزينفيالمستخدمالقرص

المدمجالقرص:تعنيإنجليزيةلعبارةاختصاروهو،روم

قواعدالأقراصهذهمثلوتختزنفقط-.القراءة-ذاكرة

فىمختزنةالمعلوماتمنضخمة)ملفاتالبيانات

التجاريةالأعمالفيعادةوتستخدم(،الحواسيب

الحكومية.والدوائروالمكتبات

فيالمسجلةالمعلوماتقرأءةأيضاالليزرودإمكان

تعكسالمدمجالقرصحاكيففىواستعادتها.الأقراص

وتغير.المدمجالقرصدورانأثناءالحفرنمطليزرحزمة

إشاراتإلىالانعكاساتالحاكيفيأخرىنبائط

وتستخدم.موسيقىشكلفيتشفيرهاوتعيد،كهربائية

بالمنتجاتالمدممقارنةالقرصحاكياتفىكثيرةلجزرات

.الأخرى

ألممطواناتعلىالأفلامتسجيلفيالليزراتوتستخدم

تستطعذلكإدىوبالإضافةالفيديو.أقراصتسمىكبيرة

تصويرعمليةفىالأبعادثلاثيةصورإنتاجالليزرأحزمة

الصور-وتسمى.التجسيمىالتصويرتسمىضوئي

المجسمة،الصور-الضوئيالتصويرلوحةعلىالمسجلة

،والمجوهراتالفنيةوالأعمالالإعلاناتعروضفيوتظهر

التزوير.لمنعالإئتمانيةالبطاقاتعلىبعضهاوتثبت

مجالفياستخدامهالليزراستخداماتأهمومن

التقنيةهذهتغيرحيث،البصريةالليفيةالاتصالات

التلفازيةوالصورالهاتفيةللمكالماتالكهربائيةالإشارات

زجاجيةجدائلوتوصلالليزر.ضوءمننبفاتإلى

الليفسمكويبلغالضوء.البصريةالأليافتسمى

البصريالليفولكنتقريبا،الإنسانشمعرةسمكالبصري

كميةتساويالمعلوماتمنكميةحمليستطيعالواحد

الأسلاكمنالافعدةحملهاتستطعالتيالمعلومات

التقنية،هذهفيمناسبالليزروضوء.النحاسيةالهاتفية

نقلهايمكنطاقتهكلولأن،متناهيةبدقةللتبئيرقابللأنه

الليزرلضوءالبصريالليفيالإرسالويسمح.الأليافإلى

منوغيرهاوالتلفازأتالهواتفمنهائلةأعدادبربط

نسبيا.منخفضةبتكلفةالبيانات

سطحعلىليزرحزمةحركةعلىالمسحينطوي.المسح

فقد.المعلوماتقراءةفىعادةالمسحأحزمةوتستخدمما.

الليزريةالماسحاتعلى،المثالسبيلعلى،الناساعتاد

يرىحيث،المركزيةالأسواقفيالدفعنقاطعندالمستخدمة

حزمةالواقعفيهووالذي،الضوئيالخطيشبهماالشخص

الذيالقفيبي،الكوديسمىمالمسحبسرعةمتحركةليزر

ممثلةمجموعاتفى،والفرأغاتالخطوطمننمطمنيتكون

إلىالمعلوماتويرسلالنمطالماسحويقرأ.منتجلكل

ويرسل،المنتجسعرعلىيتعرفوالذي،السوقفيحاسوب

الدفع.موظفإلىالمعلومات

التجاريةالمحلاتمنعديدةأخرىأنواعوتستخدم

تحتفظ،ذلكإلىوبالإضافة.القضيبيالكودماسحات

وتفرزما،بمكتبةالخاصةللكتببسجلالما!سحاتهذه

علىالحساباتأرقاموتقرأالبريد،مكاتبفىالخطابات

حزمةالليزريةالطابعاتوتستخدم.البنوكفيالشيكات

ماسحاتوتصنع.الوثائقمننسخلإنتاجماسحةليزر

بالصحف.الخاصةالطباعةألواحأخرى

الليزريةالأضواءعروض!تنتجالترويحولأغراض

أنماطاالأحزمةهذه!!ترسمحيث،ماسحةليزربأحزمة
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الأخضرواالأصفرارالأحمراب!!تتراوح،الألوانمنرائعة

هذهوتتحرك.الخارجيةأسسطوحواالمبانياعلى،الأزرقوا

زتنتج.الثابتةالصوريشبهمامنتجةهائلةبسرعةالأحزمة

فيابهـةالألوانامنأنماطاأيضاالليزريةالمامعحات

.الروكمو!عيقى

أسدقيهتااكتبئيرذاتأصليزراحزمةطاهشةتنتج.التسخين

سبيلىعلى،أ!شاعيةافالليزرات.الحرارةمنكبيرةكمية

:يم!ضئا،ا!أرا،صآعدةتبيزقدرةذاتأحزمةتنتج،المثال

الواديةوتقواحفر،وثقبولحمها،الفلزاتقطع

اميكا!قمعأصناعيةاأطيزراتاوبإمحانلتسحيسها.

والبلاستيك.والقماش

فيللبهـراتأضسحينيةاالقوةتستخدمالطبوفي

رتة!اكتبئيرالدقيقةالليزرأحزمةإمكانففي.العيونجراحة

صعثيسمي!وهي،الشبكيةفيالمتهتكةالدمويةالأوعية

إعاددأيصاأسليرراتاوتستطيرأيرينامقلةمنالخلفيالجزء

القرنةعبرتمرأطيزرافأحزمة.أطتخلخلةاالشب!جةتثبيت

الأد،إصالةأهألاتسب!أندون(،للعينالأمامي)السطح

.ءالضوتمتصولاشفافةأغرنيةا

عا،خشىأيفئاأطيزراتاالأطباءاويستخدم

تكلتيتوأ!ا،دةاعلاماتأصةوإزاالجلديةاللاضطرابات

الجراحياطشرصأمح!!الليررأحزمةوتحل.المرارةحصوات

قم!!فياجةعادقةالليزريتيححيث،العملياتبعضفي

واالنزيفيقللمما،المقطوعةالأنسجةووصلىالانسجة

.رةالمجاوالأنسجةايصيبأنيمكنالذيأضدميرا

الللآالعلماءيستخدمالنوويةأ!اقةاألحاثوشي

ومض.صغيرةهيدروجينيةقنابلانفجاراتلإحداث

كريةعلىالقويةالليزرأحزمةمنعدداالعلماءيركز

الا)وتضغطالهيدروج!ت.منمجمددأشحالم!

برا،الدرجاتملايينإلىتسحنهاويةأح-اعلىألم!ضفةا

طاقةانطلاقوا،يةال!صذرات)اتحاد(اندماج11

إنتافيالنوويالاندماجاطسماةأ!مليةاهذهتستخدم

اللتنتجواليومأحال!ا.افيأ!اقةامش!سلةلحات!!ى

لو،النوويالاندماجالإحداثالمطلولةاكائلةاقةأ!اأا

فعلامنهاالا!شفادةيمكنانتيأ!اهشةاسمياتممعدتسآت

الىقياسفيأيضاأسليزراتاتستحدم.القياس

الزمزلقياسجسمأيبعدتحديديمكنحيث

إلىاللوصولالليزرضوءمننبضةتستغرقه

مصدرها.إلىعائدةعنهوالانع!ساس

وضعأم،7!وأ9691عامي؟شي

العا!تسمىبمرايا،دةمزنبائصأالأمرح!جونا

مدفوءليزرولاممتخدامأغمر.اسص!!على،الليزرية

اد-والقمرال!رضل!تاهساهشةأحلماءاهشاس،أصةعا

سنتميترات5قدرهحطهأصئهاممم!أ-000383

تلسكورمنالليزرضوءجمتسليصأأتحيا!ااأحر

القمر.علىصساتالعاإلىالأرضرا

مسافاتعبرالموجهةالليزرأحزمةوبإمكان

حيث/،الصغيرةالأرضيةاالحركاتعنأسكشصا

الزشالية.الإنداربنظمالمعني!!الجيوا!جي!تذلك

مرارعحقلفيالمرحودةوالمجواتالمرتمعاتتكمتورليزريةقياسأداة

المحاصيل.رراعةلعدمتوارررياضمادالحقلالآاحةاهدهتسويذلك

الأرءمسويةتسمىآلةإلىعليهاتحصلالتيالمعلوماتتر!او
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المسافاتقياسفىالمستخدمةالليزريةالنبائطوتسمى

النبائطهذهالمساحونويستخدمالملدلمى.معيناتالقصيرة

كما،الخرائطلتصميمالمطلوبةالمعلوماتعلىللحصول

إلىالمؤديةالمسافاتلحسابالعسكريونيستخدمها

العسكرية.الأهداف

أحزمتهلقوةقيمةتوجيهأداةالليزر.التوجيه

مجالفيالعاملونيستخدم،المثالسبيلفعلىواستقامتها.

لرص-الوزنعديمةخيوطاباعتبارها-الليزرأحزمةالمبانى

.والمجاريالمياهأنابيبومدالمبانيوأسقفجدران

الليزريةالجيروسكوباتتسمىأجهزةوتستخدم

.الاتجاهاتعلىتطرأالتيالتغيراتلتقصىالليزرأحزمة

الموجهةوالقذائفوالطائراتالسفنالنبائطهذهوتساعد

العسكريةألاستخداماتومنمساراتها.فيالبقاءعلى

معينةتسمىتوجيهنبيطةفياستخدامهالليزراتالأخرى

مننيزريةحزمةتوجهالاستخدامهذاوفى.الأهداف

المدفعيةوقذائفالصواريخوتتبع.الهدفإلىالنبيطة

الحزمةالليزريةالأحزمةبكاشفاتالمزودةوالمتفجرات

إليهاتشيرالتىالنقطةلضرباتجاهاتهاوتضبط،المنعكسة

الحزمة.

الليزريعملكهف

رئيسية،أجزاءثلاثةمنالليزريتكونالليزر.أجزاء

البصرية.والفجوةالطاقةومصدرالفعالالوسطهي

ليزريا،ضوءالتولدتنشيطهايمكنمادةالفعالوالوسط

صلبة.مادةأوسائلاأوغازاتكونوقد

مصدراللطاقةمولدةنبيطةأياممتخدامويمكن

بعمليةبالطاقةالفعالالوسطالنبيطةتمدحيث،للطاقة

أيأوالكهرباءعادةالليزراتوتستخدم.الضختسمى

وينتج.للطاقةمضخةالومضي،المصباخأوآخرليزر

الذيالوميضيشبهلامعاضوئياوميضاالومضيالمصباح

التصوير.الةتنتجه

تركيب،المرنانأيضاتسمىالتي،البصريةوالفجوة

بكلمراةمرأتين،علىويشتمل،الفعالالوسطيغلف

بينماكليا،الضوءالمرآتينإحدىتعكسحيث،طرف

الليزرمنالليزرحزمةوتخرججزئيا.الأخرىالمرآةتعكسه

جزئيا.العاكسةالمرآةعبر

فيالتغيراتعنالليزرضوءينتج.الليزراتطبيعة

فذرات.الفعالالومعطذراتتختزنهاالتيالطاقةكمية

الحالةتسمىطاقةأدنىذاتحالةفيعادةتكونالمادة

حالاتتسمىأعلىطاقةحالاتفىتكونوقد،الأرضية

.لإثارةا

إثارةحالةإلىالأرضيةالحالةمنالذراتوتتحول

العمليةهذهوتسمى،الطاقةمنمتنوعةأشكالبامتصاص

كتلاالذراتتمتصالليزراتمنالعديدوفي.الامتصاص

الحالاتمعظموفي.الفوتوناتتسمىالضوئيةالطاقةمن

الثانيةمنلجزءالزائدةبالطاقةالإمساكالمثارةالذرةتستطيع

مرةوتعودآخرفوتونشكلفيطاقتهاتطلقأنقبلفقط،

الابتعاثالعمليةهذهوتسمى،الأرضيةحالتهاإلىأخرى

التلقائي.

الذرةفيهاتستطيعإثارةحالاتالذراتولبعض

من.،..الحواليتمتدنسبيا،طويلةلفترةالطاقةاختزان

الإثارةحالاتفتراتمنبكثيرأطولفترةوهي،الثانية

بالضبطمساويةطاقةذوفوتونيسطعوعندما.الأخرى

الذرةالفوتونيحفزالأمد،الطويلةالإثارةحالةلطاقة

طاقةالثانيالفوتونولهذأ.مطابقفوتون)إطلاق(لابتعاث

فيويتحرك،الأصليالفوتونلطاقةكميتهافيمساوية

المحفز.الابتعاثالعمليةهذهوتسمى.الاتحاهنفص

لدقةقياسهابمك!القمرإلىالملسافة

،الأرضمنترسلليزرحزمةلاستخدام

سم.5عنالحطأهامشلايزيدحيث

موضوعليزريعاكسعنالحزمةترتد

.الأرضإلىوتعودالقمر،ع!
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لليزراءجزاأ

دعاثوسطقةطسصدر

شسةعا-إمرآكةعاذمرآكاكا!!-برين!لم

ص!لتا-اظبرترين

ئياحر-بخجبرئر!إبن

لصهـلهركحو------!713

تسمىوماده،طاقةمصدر:رئيسيةأحزاءثلاثةم!الليزرتحكود

:صآتالى،الفعالاطوسطمعلعةبصريةوفجوة،الفعالالوسط

عليها.الساقطالصوءم!حرءاإحداهماتعكس

س!،!الليزريعملكيف

!،5!.إة3؟ه،.اهبز"!؟،

بر53!555؟عئر!ل!

---:ههه.0هه50-،+!

9هـجةد،ذدى!دا،الأدرذفكا،ق

اصوئمهاا!الةاصصتلاقةا!اأامصدريطلقالليررتشعيلعمد

حالتهاسممقلةالصاقةهدهاررراتاوتمتص.الفوتوناتتسمى

.الإثارةحالةإلىطاقاتها(مستويات)أدلىالأرفمية

حس!!ا.هءلمه؟خخ5؟ة!!عتن،؟ *!؟!!
555!رر؟بر-

!يم!5مي!لاة*هء!ئن!في
55

!وتود

عرالضوءهذابعفرو!معكس.فوتوناتألمشارةاالدراتتطلةى

المحوة.فيوتبقى،المرآتن

.*!ي53ء"حعحيهب
عحىقئحر-عحي

لظ!صهة\هح!عفي

محصاتحعاتا

علىيسطعالديالموتودتحمس!محفزا:ابتعاثاالموتولاتلعمه!تسص

.اللاتجاهكفمي!لييمتقل،الدرةمنمماتللوتودالملاقافيمتارةذرة

ليرر

لحيتاغوةاسالصوءوي!يع،بسرعةالمحؤشالابتعاتيزداد

حرمةشكلفىحرئياالعاكسةالمرآةعرمهصغى"جرءيحرح

كتيفة.

المركزيةالعمليةهوالمحفزالابتعاثالليزر.ضوءإنتاج

الفوتونأي-فوتونينتجالعمليةهذهوفيالليزر.فى

الضوئيةالطاقةكميةيضاعف!وبذلكآخر،فوتوناالحافز

ليزركلمةصكتوقد.التضخيمتسمىبعمليةالموجودة

الإنجليزيةللعبارةالمكونةأطكلماتالأوليابجمإلحروف

وتعنيالليزر.ضوءتوليدفيالأساسيةاالعمليةتصفالتي

.للإشعاعالمحفزبالابتعاثالف!وءتف!خيمأحبارةا

ذراتوجودحالةفيإلاالمحفزالأبتعاثيحدث:لا

الحالةفيتكونالتىالذراتعددوأحش.إثارةحالةفي

.إثارةحالةفىتكونالتيالذراتعددعادةيفوتا،رضية1

التيالذراتعدديكونأنلابدالتضخيميحدثولكي

فيتكونالتيالذراتعددمنأكبرإثارةحالةفيت!صن

السكاني.الانقلابالحالةهذهوتسمى.الارضيةالحالة

سكانىانقلابتوليدفيالطاقةمصدريساعدالليزرفىر

الطاقة!ذهتضئحيث،أغعالاأ!سطاإلىطاقةبفتى

فيوتتسببالأمد،طويلةإثارةحالاتفياتراتا

البصريةالفجوةمرآتاوتع!ضالمحفز.أ،لتعاث1حدوث

.اللأماموإلىالحلروإلىتولاتأغوا

سلسلياتفاعلامتارةوذرةفوتونأيل!تأخداح!!ا:ينت!

فيالسلسليالتفاعلهذايتسببو.المحفزةالأبتعاثاتامن

ضوئيا.فيضامنتجةلسرعةالمحفزةالابتعاثاتعددازدياد

العاكسةالمرآةعبرالمكثفالضوءهذامنجزءويخرج

قوية.حزمةشكلفيجزئيا

الضوءعنالليزرضوءيختلفالليزر.ضوءخمائص

تباعدخاصيةذو-1فهو.أساسيتينخاصيتينفيالعادي

الضوءويسمى.اللونأحادي2-و،منخفضة)انتشار(

اللترابط.الفموءالخاصيت!نبهاتينيمتازالذي

المصباحفضوء.بسرعةتتباعدالضوءمصادرومعظم

بعدويختفي،بسرعةيتباعد،المثالممبيلعلىالومضي،

رفيعةحزمةفيالليزرضوءينتقلبينما،قصيرةمسافة

،المثالسبيلفعلى.المسافةبعدتمهماينتشرولا،للغاية

نأبعدفقطواحدمترطولهقطرإلىالليزرضوءيتباعد

لكلسم026حواليإلىأومتر،0001لمسافةينتقل

كيلومتر.

ويتحدد،كهرومغنطيسيةموجاتمنالضوءش!صن

الموجةوقمةموجةقمةبينالمسافةأي،الموجيبطولهلونه

أطوالذاتموجاتمنالعاديالضوءويتكونتليها.التي

بيضاءالموجاتهذهوتبدو.متعددةوألوان-متعددةموحية

ولكنواحد.وقتفيمعاكلهاأجهاإالنظهرعمداللون

ذاتموجاتمنيتكونالليزراتمعظ!عنالصادرالضوء

ضوءيبدوولذلك،الموجيةالاطوالمنجداضيقنطاق

بعضوتستطعواحد.لونمنمكونوكأنهالليزر
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بطاريةمنمترالطعير

ليزرم!بطمترا

!!حر

+-ح!

علىالمترابطالضوءموجاتتشقلمترابطا.ضوءاالليزراتتنتج

ونتيجةبعض.معبعضهامؤتلفة-المترابطغيرالضوءموجاتنقيض

يق!إلضوءعمدماحمى-طفيفاتماعداالموجاتهذهتتماعدلذلك

.بعيدةمسا!ات

نطاقكلولكن،متعددةألوانذاتأحزمةإنتاجالليزرات

مرئية،غيرحزمةالليزراتبعضوتنتجضيقا.يكونلوني

منمرئيةغيرأشكالمنالأحزمةهذهمثلتتكونحيث

تحتوالأشمعةالبنفسجيةفوقالأشمعةمثلالإشحعاع

الحمراء.

وتتحرك.عاليةترابطأوانتظامدرجةذوالليزروضوء

فيمعاالقممكلتتحركأيتطاور،فىالليزرموجات

اتجاهوفيضيق،مسارفيتنتقلوهي.وأحدةخطوة

منبخطالمترابطالليزرضوءتشبيهيمكنوبذلكوأحد.

اتجاهوفيثابتةبخطواتاستعراضفيالمتحركينالجنود

بسرعة،العاديالضوءموجاتتنتشر،المقابلوفيواحد.

الضوءالعاديالضوءويسمى.متعددةاتجاهاتفىوتنتقل

المترأبطغيرالضوءانتقالطريقةتشبيهويمكن.المترابطغير

بخطواتأي-الشارعفيالناسبهايتحركالتيبالطريقة

الليزرضوءترابطوبسبب.متعددةاتجاهاتوفي،مختلفة

شدتها.تفقدأندونطويلةلمسافاتالليزرحزمةتنتقل

الليزراتانواع

وأمتصلةحزمةشكلفيالضوءالليزراتمعظمتنتج

تسمىوالتي،للنبضاتالمولدةالليزراترتطلق.نبضات

فقط.الثانيةمنجزءفيطاقتهاكل،ا!لنبفمةالليزرات

منبكثيرأكبرقدرةالليزرات!ذهتنئلذلكونتيجة

والتي،المتصلةللأحزمةالمولدةالليزراتتنتجهاالتيالقدرة

القدرةتتراوححيث،المتصلةالموجاتليزراتتسمى

منأقلبينالمتصلةالموجاتليزراتمعظمعنالناتجة

بعضتنتجبينماواط،01).00منوأكثرواط.،..أ

واطترليوناتعدةتباقدرةذاتأحزمةالمنبضةالليزرات

الثانية.منجزءبليونمنجزءلكل

-أ:هي،الليزراتمنألمماسيةأنواعأربعةوهناك

-3الموصلاتأشباهليزرات2-الصلابةحالةليزرات

الصبغية.الليزرات-4الغازيةالليزرات

صلبةمادةمنقضيباتستخدم.الصلابةحالةليزرا!

مادةمنالعادةفيالقضميبيصنعحيثفعالأ،وسطا

شيوعاالبلوريةالليزراتأكترويحتوي.زجاجيةأوبلورية

الكيميائي)رمزهالنيوديميومعنصرمنصغيرةكميةعلى

13.)س!ولوالألومنيوماليتريومغارنيتمنبلورةضمندم(،4

النيوديميوم:ليزراتالليزرأتمنالنوعهذاويسمى

يذابالليزراتبعضوفي.والألومنيوماليتريومغارنيت

بصفةالومضيةالمصابيحوتستخدم.الزجاجفىالنيوديميوم

الصلابة.حالةليزراتفيالفعالالوسطلضخعامة

نيوديميوم:ليزروأقواهاالعالمفىالليزراتوأكبر

ليفرمورفيالوطنيليفرمورلورنسمعملفييوجد،زجاج

الليزرهذاطولويبلغ.المتحدةبالولاياتبكاليفورنيا

فيالليزرضوءوينتج،القدمكرةملعبطولنوفاالمسمى

النووية.الطاقةأبحاثفيويستخدم،نبضاتشكل

لتبئيرتضخم،أحزمة01إلىالليزرهذاضوءوينشو

هدفعلىالقدرةمنواطترليون001منأكثر)تركيز(

الثانية.منجزءبليونمن!جضءكلفى

اليتريومغارنيت:النيوديميومليزراتوتستخدم

فيبكثرةالزجاج:النيوديميوموليزراتوالألومنيوم

فىأيضاتستخدمكما،الفلتراتولحملثقب،الصناعة

.الأهدافومحدداتالمدىمعينات

ليزراتأيضاوتسمى.الموصلاتأشباهليزرات

توصلموادوهي،الموصلاتأشباهتستخدم،الثنائيات

توصيلجودةبمسقوىليسولكن،الكهربائيالتيار

لتمبهمادة

11موصلة

ينتجكهربائيا.مختلفتينالموادمنطبقتينم!شكون.الموصلشبهليزر

بينالهاصلةالمنطقةفىالليرر!وءالطبقتينعبرالمارالكصبائىالتيار

الطسقتين.
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الموصا،تأشباهوتشم!والحديد.النحاسمثلالفلزات

الحاليوممث!!فلزاتمركباتالليزراتفيالمستخدمة

فيالمستحدمالموصلشبهويتكون.والزرنيخوالإنديوم

أعخرلائية.اخصائصهمافيمختلفتينطبقتينمنأطيزرا

.أنحعالاالوسطوظيفةالمنطقتينب!تأغاصلةاالوصلةوتؤدي

تع!ضو،سكانيانقلابينشأالوصلةعبرالتيارمرورفعند

التعاثويحدث،الفوتوناتالموصلشعبهطرفيعندمرآتان

الوصلة.منطقةفيمحفز

أطيزرات،اأنواعأمحمغرهيالموصلاتأشعباهوكيزرات

يبلغبينما،أطلحاحبةححمالأنواعاأحدحجمايعادلحيث

لالمجهرإلايرىا،بحيثأ!مغرامنحداآخرنوع

امحتخداماأصليزراتاأنواكثرأوهي)الميكروسكوب(.

أقل،قدرةواحتياجهاأوزانها،وخفةأحجامها،لصغر

أصغيرةاأحجامهاوتجعلها.الأخرىبالليزراتمقارنة

الدمجةالأقراصراحاكياتفيللا!عتخداممناممبة

أجصرية.اأطين!يةاالاتالاتصاوشيالفيديوأقراصوحاكيات

منحليصاأأوغاهـا1تستخد.الغازيةالليزرات

سا!أالأواأ!ضرتشملىوفعالآ.وسصاأأنبوبداخلالغازات

ا!لأرجود5أ*صبوراأحصميدثانىاستخداماالفعالة

فيأتراتا:تتار.أضيونواالهيليوموخليطوالكريبتون

إشاراتلهاتضاءالتىالطريقةبنفسالغازيةالليزرات

الاتصالاتشىعاددأخازيةاالليزراتوتستخدم.النيون

أطباعةواالتحسيميوالتصويروالترويحالعيونوجراحة

والم!ح.

حمراء.تحتأحزمةالغازيةالليزراتمنأصعديداوتنتج

أقوىمنفهىالكربوذ.أكسيدثانيليزراتأنواعهاوأهم

%3و.%5ب!!ماتحولحيث،كفاءةوأكثرها،الليزرات

بينماليزر،ضوءإلىالطاقةمصدرمنالمأخوذةالطاقةمن

منفقط%أحواليالأخرىأطيزراتامنالعديدتحول

أكسيدثانىشيزراتوبإمكانعليها.تحص!!التيالطاقة

ومليوناحدوواصأب!تقدرتهاتتراوحأحزمةإنتاجالحربون

معيناتوفيليزريةمشارطأيضاتستخدمكما،الفلزات

.المدى

فعالآ.وسطاالأصباتستخدم.الصبغيةالليزرات

يذابحيث،الأصباعأنواعمنعدداصعتخدامويمكن

اخرأجزريستحدمو.الكحولوحاصةسائ!!،الصئفي

الصبغيةالليزراتخواصوأهم.الصبغذراتلضخعادة

أحزمةلإنتاجأطيزراضمطإمكانيةأيللموالفة،قابليتها

وتفيد.الألوانأوالموجيةالأطوالمختلفة،اللونأحادية

كيفيةتقصيفيالباحث!تللموالفةأغابلةاالليزرات

أضوء.امنالختلفةللألوانالموادامتصاص

تاريخيةنبذة

ي!شلمالعلماءلأنالعشرينالقرنقبلالليزريخترعأص!ا

وصفأولوجاءالمحفز.الابتعاثصمعلوماتلديهم

المولدالألمانيالفيزيائييديعلىأم179عامفيأصلعملية

مجالفيالتاليالجذريالتقدبميحدثاو.أينشتاينأيبرت

الامريكيانئالفيزيائيعندما،أم549عامفيإلاالليزر

الموجاتتضخمنبيطةفيس!صانياالقا،باتاولزتشارلز

أطلة!وقد.المرئيةغيرالإشعاعأش!صالإحدىوهي،أ!دقيقةا

دجسمعالشسسميةصكتحيثالميزر،اسماضبيصهآاعلى

تعنيالتيالإنجليزيةللعبارةالم!ضنةأسلاصلماتلىالأراثالحره

.للإشعاعالمحفزبالابتعاثأررقيقةاالوجةتضحيما

اقترحالعشرينالقرنخمسينياتأواخروخلال

المحفزالإشمعاعتستخدملنبيطةتصميماتالباحتون

لليزرالأساسيالتصميمإنشاءوينعسبالضوء.أضضحيم

الأمريكيوالفيزيائيتاونزمنهمالأشحاص!،صتعددإكى

بروخروفأعسندرأالروسيانأغيريائيانواأ!شارآرثر

جولد.جوردونأاللأمري!ياالمحترعوباسولي!ضالأيو

عامفيليزرأولمايمانثيودورا!لأمري!يشيدشقد

وفيفعالأ.وسطاالياقوتمنقضيبافيهااممتخدأم،066

أولجافانعليالأمريكياأسفيزيائياشيداأ!ااذأكأهـاحر

منمجموعاتثلاثتمكنتأم629عاموفي.ض!غاريمط

تشغيلمن،حدةعلىمنهاحولتعمل،الأمري!ج!تاالعلماء

بنىأم669عاموفي.الموصلاتأشباهكيزراتأولى

صبغي.كيزرأولروكينسوليترالأمريكياأغيزيائيا

هائلتقدمحدثأحشريناالقرنسبعينياتأوائلومنذ

نقلسعةوبفضل،واليومواستخداماتها.الليزراتتقنيةفي

فيجديدعصرينفتح،البصريةللأليافالهائلةالمعلومات

الحامعوب.وتقنيةوالاتصالاتالمنزليالترويحمجالات

إثارةالليزرامشخداماتأكتربأناقتناععلىأجاحثونوا

بعد.أوانهايحنل!اوثورية

لعالأ،وسطاالياقوتصقصيص!يها!ستحدم.الليزراتأنواعأول

أططاقة.مصدراملمو!ومضيوألو!
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المدمحةالأسطهوانة

الليميةالبصريات

العواميديالتشفير

التجسيمىالتصوير

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الجيروسكوب

الزجاخ

العين

البصريالقرص

الموضوعصرعنا

الليزراتتستخدمكيف

ونقلهاوتحزيحهاالمعلوماتتسجيل-أ

المحمئ-ب

التسحير!

القياس

التوحيماهـ-

الليزريعملكيف

الليزرأحزاء-أ

الذراتطبيعة!

الليزرضوءإنتاج!-

الليزرضوءخصائص-د

الليزراتأنواع

الصلاسةحالةليزرات-أ

الموصلاتأشباهليزرات

الغازيةالليزرات!

الصبعيةالليزرات

تاريخيةنبذة

الفيديوقرص

القنبلة

المدىمقياس

الميرر

أسئلة

الصبغية؟أطيزراتاخ!مائصأهمما-أ

المحفز؟الابتعاثالمسماةالعح!يةنييحدثالديما2

ومتى؟ليزر؟أولبىمن-3

لمادا؟.امشخداماالليزراتألواعأكترالموصلاتأشباهليزرات4

أط!؟افيالليزراتتستخدمكيف

مترابط؟ضوءبألهالليزرصوءيوصم!لمادا-6

لليرر؟الرئيسيةالأجزاءما-7

السكاني؟الانقلابما-8

ليزر؟كلمةأصلما9

العالم؟فىليزروأكبرأقوىما01

شهيرإغريقينحات.م(.ق3؟3860؟-0)ليسيوس

المهمةالمبارياتفياشياضةلأبطالأعمالهأغلبكانت

تماثيلهشخصياتصورونميا.وإزمياأوليمبيا،فيتعقدالتي

النحتأنواعكلفيبارعاكان.أبطالأوآلهةأنهمعلى

الضخم.أومنهاالدقيقالصغيرلمموأء

وهوببوليكليتوسوتأثرلبلوبونيزسسيكونفىولد

منالتماثيلنحتفضلالميلاد.الرابقبلالقرنمننحات

مراحل،بعدةالنحتفيأسلوبهمر.الرخاممنبدلأالبرونز

علىقائماأصئأسلوبهثم،الواقعمحاكاةأولهاكان

عمل،21ء..أنئإنهيقال.والذهنيةالبصريةانطاعاته

رياضي.لبطلالبرونزمنضخمتمثالالأعمالهذهأفضل

كاليفورنيا،فيبمليبوبولعه!متحففيالتمفالهذايوجد

.المتحدةبالولايات

والشجيرات،الأعشابمنلمجموعةاسمدزاالليسيدول

وتسمى.الشماليةوأمريكاوأمشرألياآسيافيتنموالتي

حوافذاتوأوراقها.الدغلبرسيمالليسبيديزاشجيرة

الصغيرةأزهارهاأما.فصوصثلاثةمنتتألفوهي،ناعمة

ذاتوثمرتها.عنقوديبشكلوتنموالبازلاء،أزهارفتشبه

.البذرةوحيدةقصيرةمحفظة

الصعيرة.الحمراءالأرهارمنعناقيدذاتالليسبيديزانباتات

بيانوعازفأم(.886-1181)لمحرالر،ليست

العديدكتب.مجريموسيقىومدرسموسيقيومؤلف

البيانوعازفيأشهروكانوالأوركستراللبيانوالأعمالمن

خدمةليمستأسدىوقد.الميلاديعشرالتاسعالقرنفي

لمعظموراعيامعلماالغربيةالموسيقىعال!اإلىبثمنلاتقدر

.عهدهفيالبارعينالموسيقيين

هاوي-والدهكانبالمجر.ريدنجفىليستولد.حياته

وقدالبيانو.علىالعزفعلمهمنأول-الموهوبالموسيقى

فىتقديمهوتممبكرا.الطفللدىالموسيقيةالموهبةظوت

البيانوعلىالعزففيمعجزةكطفلأوروبامنأنحاءعدة

.عشرةالحاديةعمرفيوهو

عشرالتاسعالقرنثلاثينياتأوائلفيليحستاستطاع

فينفوذذاتشخصياتعدةعلىيتعرفأنالميلادي

نيكولوالتقىحيث،باريسفيوالأدبيةالفنيةالدوائر
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*-بهم!ر!ييالبيانووعازفباجانيني

**والمؤلفشوبانفريدريك

رو-*8بدأبرليوز.هكتورالمو!ميقي

حافلاخصباتاريخاليمست

موسيقي،كمؤلفبالنجاح

جمسفيسعيقيةأاالفرقوقاد

--!!ضخ!كاوحفلاتأوبراليةعروض

لآ/*ء----ك!!أرزياال!مر،أوركسترالية

ليستفرانزفيمترتكونأنعلىساعد

كماكبيرا.مو!ميقيامركزا

عنالحديدومفهومهفاجنرريتشاردأعمالليعستتبنى

المو!ميقي.المسرح

المهمةأ!الأعماصكبيراعدداليستآلف!.اعماله

الكاملةنشيرتوال!ضأعمالمناثن!تكتبفقدللبيانو،

لمللبيانوثالثاكونشيرتووكتبوالأوركسترا،للبيانو

كتبفقداجيانو،اعلىالمنفردللعزفأصسبةباأما.يكمله

اطتحوعات،صمجموعاتوعدة،ضخمةسوناتاليست

أصشعبيةاالأغنياتابينئهامنمتعددةقصيرةوأعمالأ

ألحانرأحرةالأحاتراالمنفردالعزفمنومقطوعات

أطبيالوأغميةاامعالحةحدودمنليعستوسعوقد.أغالصا

ا!تعاقبةأغةامتآأصغماتاوالمومعيقيةالسلاأ3ب!تبالتحرك

أصوتيةااطستوياتبيصتأ!أ،نتقاار،كبيرةبحريةالأربيجات

غيرلحوعلىالإيت!ااتقسيبمإلىجمالإضافة،فائقةلسرعة

كةوالحرالحسرعةأسقصوىاالحدودواستخدام،تقليدي

المكثف.أطحنىاأصسيجواالديناميكية

سيمفونيةهماأ!لأوركستراسيمفونيتينليستكتب

كماأم(بم)857دانتىوسميفونيةأم()857فماوست

يسميهاأنيفض!كان،سيمفونيةقصيدة13كتب

تعديلهاوتم-أم)848الافتتاحياتوتعد.نغميةقصائد

أجستقصائدمنماعرفأفضلمنأم(854عامقبل

السيمفونية.

أطقطوعاتاصكبيرعددأيضاليمستأعمالبينومن

منعدداحستبصمادينيا.منهاال!صيركانالتيالكورالية

ألفذلكإلىبالإضافةالبيانو.معالمنفردللغناءالأغنيات

للأرغن.المقطوعاتمنعددا

الأور!سسترالية،الأعمالامنالعديدليعستكيفقدو

استطاعقدر.بأربعأوبيدينبيانوعلىعزفهاأمكنبحيث

الممكنمنصاربحيثليتهوف!،سيمفونياتتكييف

الفة-منذلكمايعنيهبكل-المنازلداخ!!وسماعهاعزفها

كيفكما.الضخمةالموسيقيةالقاعاتفي!عماعهاأو

درامميةوقطعالاحسعبا!عتيانلجوهانللأرغنأعمالاليست

لباجانيني.للكمان

الإداريالمركزوهي،محليةحكومةذاتمقاطعةلدشتر

نسمة.006072سكانهاعددبإنجلتراأطيحسترشاير

الأحذيةصناعةفيتتخصصمهمةصناعيةمدينةوليستر

الهندسمة:الأخرىالصناعاتومن.التري!صوالملابس

اللاصقةالموادوإنتاجوالطباعةالأغذيةوصناعةالكهربائية

والبلاستيك.

مستوطنةوهيكوريتانورامراتيموقعفيليسترتقع

نهرضفةعلىنورمنديةأثريةقلعةبت!اياوتوجد.رومانية

نأكماكامشرو،ديماريسانتكميسةقربسور

المدينة.وسطفيتوجدمارتنسانتصاتدرائية

أم(.219أم82)7جوزيفالسيرلدستر،

أبسطوكانت.المعقمةالجراحةأصولأرسىجراحطبيب

كما،التلوثلحدوثعرضةذلكقب!،الجراحيةالعمليات

لهمأجريتممن%05حواليبوفاةتنتهيالحالاتكانت

الجراحية.العمليات

تسببالب!ضيرياأنلاستيرأ!يسصتشرواأن:بعد

يتكونالصديدأنأم،865عامأجستر،أدركأضخمر،ا

حمضبرشالبدايةفيفقام.الجراثيمبفعلىأيضا

ذلكبعدأدركولكنهالهواء.فيالجراثيماأغت!أحصلوأ!يكا

التيوالأدواتالجراحبيديأجضاتعلقالجراثيمهذهأن

بمبيداتالجراح!تأيديأتصهرأنعلىفأصريستحدمنا،

والمريض.والملابص!الأدواتعلىأيضاترشوأنالحراتيما،

عالمفيثورةبمثابةالمطهرةالواداستخدامكانوقد

إلىكلهالجراحةتاريختقعسيميمكنأنهحتى،الجراحة

استخدامأدىوقدليستر.بعدوماليسترقبلماعهدي!،

الجراحةبعدماتلوثحالاتمنالحدإلىليسترتقنيات

!بيرة.درجةإلى

الطبودرسبإنجلترا،بإسكسأبتونشيكيستروأسد

فيللجراحةأستاذاعملوقد.بلخدنالجامعيةبالكلية

كمابمبلندنالملكيةأحطيةاوشي،وأدنبرةجلاسجوحامعتي

علىحصل،أم798عاموشيش!ضوريا.الد!ةجرا!كان

يرفعالطبىالحقلفيرجلأولبذلكليصير،أجارونالقب

البريطانيين.أضبلاءامرتبةإلى

الطبي.المطهر:أيضاانظر

إنجلترا.منالشرقيالولطفيتقعمقاطعةليسثرشاير

معساحتهاوتبلغليستر،مدينةالإداريمركزها

تشتهر.نمسمة005086سحانهاوعددك!22ء05

الريفيضمبينماليستر،مدينةحولبالصشاعةالمحافضهآ

الرئيسية،مدنهاومن.الثعالبلصيدإنجلترامناطقأشهر

وأ!بره.هن!صليليستر،
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مقاطعةليسترشاير

أنهاكما،كبرىصناعية

الطبيعية،بمناظرهاتمتاز

تحفالتيكالحقول

للمياهايبروكممحمعات

.أبينحهامحنوبي

الثعالببصميدوتشتهرمحافظات7المقاطعةتضمم

وأنهارها،بحيراتهاأما.والعرباتوالدراجاتالخيلوسباق

القوأرب.وسباقالسمكبصيدمشهورةفهي

المنسوجاتبصناعةالمقاطعةتشتهرالاقتصاد.

النسيجوآلاتالأقمشةصناعةمثلالمصاحبةوالصناعات

صناعةفيهافتتركز،لوبرهأما.وهنكليليسترمدينتيفي

تاريخهايرجعالتيوالأجراسوالأدويةالكهربائيةالادوات

إنجلترا.فيجرسأكبرفيهاصنعوقد.عاممائةنحوإلى

البناء.وموادوالحديدالحجريالفحمبمعادنغنيةوالمقاطعة

اللحومأبقارعليهاتربىالحشاشأرا!يومعظم

والزهوروالقمحوالشوفانالشعيرويزرع،وألاغناموالألبان

الزراعية.الأراضيبقيةفي

الحديديةللسكةالرئيسيالخطعلىولوبرهليستروتقع

الخطوطمنشبكةبالمقاطعةوتنتشرومانشستر،لندنبين

دولي.مطارإلىبالإضافة،الحديدية

مختلفين.إقليمينإلىالمقاطعةلعمورنهريقسم.السطح

تكسوهاالارتفاعمتوسطةمناطقتوجدالغربفإلى

المرتفعاتأما.أم2و.09بينارتفاعهاويتراوحالحشائش

021بينيببماارتفاعهافإنالنهر،شرقىالجبلية

.أم8و.

أقممتسةإنتاجيغليسترشاير.ممقاطعةمهمةصناعةالملابسعشاعة

.أعلاهلالصورةتظهصكالتيالحياكةلآلاتالألوانمتعدده
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!لاند،و،ريكسور،:هيأنهار،أربعةبالمقاطعةتوجد

ءودف،وقسوتهالشتاءبجفافعموماالناخويتميز.ترنت

يوليووفيدم4ينايرفيالحرارةمتو!عطويبا.الصميف

متوسطهاويبلغسبتمبرفيفتكثرالأمطار،اأما.أم6

ملما.066السنوي

تاريخدةنبذة

حيتا.ث05عامإلىخيسترمديمةتاريخيرجع

أحصراإلىتنسباشتيكوريتانىقبيلةمقركانت

إلىيرجعتاريحهاف!!ليسترشاير،مقاطعةأما.الحديدي

وقد.التقريبجهرعلىالميلاديأضاسعاأغرناأواخر

بهاحرت"،والدنماركيينالروماني!تأحزوالمقاطعةتعرضت

الملكاحسالغاهنريهزمح!ت4851عامضعهيرةمعركة

قت!الأخيراإنأخاريخيةااشواياتوتقول.الثالثريتشارد

لالمقاطعة.ودفنالمعركةهذهفي

ليستر.أيضا:ان!

ح!-داتاصعةمتاالغربيةالشماليةليسترشاير

67د..ررصالثاعددبنجلترا.ليسترشايرفيمحلي

الأخرىا!ا!ناصةاشتشمما.حصوأغميا!منإدارتهاوتتم،نسمة

اشراعة.رإيستوك،دوننغتونكاسلر،لارولقدوأشبي

الصناعاتوتشم!!مهماننشاطانالحجريأعحماوتعدي!

أجسكويتاوصنعوالحلعر،ابرانيتاستخراجالأخرى

كما.المحبوكةوالملالسالأحذيةواوالأنابيببأ!وأوا

دولنغتود.بكاسلمدلاندزإيعستمطاريوجد

السبعة.مجموعةانظر:.ارترليسمر،

إنجديزية.كاتبة(.-م191)9دوريس،ليسئج

عميقاهتمامشيهايظهر،رواياتبحتابةاشعتهرت

دورشدأكر،والنفسيةوالسيا!ميةالأخلاقيةاأحسلوكياتبا

تعقدعلىأئهاأعماأجيةغاتؤح!د.الحديثالمجتمعشيالمرأة

أحال!ا.افهماأجلمنالإنسانيةنضالوتعالج،الحياة

الآن)كرمنشاهفارسببلادكرمنشاهفيليسنجلدتو

(،الان)زمبا!ي،الجنوبيةروديسيافيوشبت(،إيرانفي

الأولىاروايتهاكانت.م9491عامإتجراإلىوانتقلت

أم(،59)0يغنيالعشبهيجماهيرياقبولالاقتالتي

(م6691)2ء91العنفأطفالائيةالررمملسلتهاأما

فيهافتصف!الشخصيةحياتهاعلىجزئياتعتمدالتي

أيضا،ت!ضحفرإصريقيا،فيأجيضاأسساءاعيشمصماعب

رواياتأشهرأسلاسعتعمار.المعاديالأيسراالجنامشكلات

المرأةلحقوقالمؤيدةأسعياسيةاالحلاسي!صة:هيليسنج

الكتابهذاثعهرةذاعتأم(.)629الذهبيةالملفكرة

العالمفىالمرأةتواجههمااللتينوالحيرةالقلة!حالتيأ!صفه

أم(،)739الظلمةقبلالصيفكتالهاوفي.الحديث

كتبتأمحمر.امنتصفمشكلاتعنالنقابتكشف!

الفلسفيةالعلميةالخياليةالقصصمنمسلسلاتأجسمج

السلسلةبدأت.الأرشيف،آرجوسفيسهيلتسمى

روايةليسئأيضاكتبتأم(.)979شيكاسثتاب!صا!

وكذلكأم(،)889الخامسالطفلهيقصيرةرعص

.قصيرةوقصصاقصائدوتمثيليات

-أ)898دينيسوفدشتروفيمليسنكو،

السوفييتيبالاتحادالأحياءعلماءأشهرمنأم(.769

القرنوخمسينياتثلاثينياتبينماأعترةاشيالسابه!

الخاصةليسن!ضنظرياتأ؟تممتاجوزيف!تبنى.العشرين

نظرياتأنهابعدفيماثبتولكن.اشراعىالإنتاخبتحس!ت

وليسنكو-ممتال!ت-الروسأغادةاعدقدو.حاطئة

الدولة.فياشراعيالإنتاجاتدحورعنمسؤونين

منجديدةأصنافتهج!تيم!شألهأجسنواعتقد

النباتبيئةلتغييرذلكويتما.أعصديمةاالأنواامناعاصي!

ذلكمنالناتحةأضغيراتاوتنقل.أطواهـحياتهشيأضدخااو

تلاؤماأكثرمحسنا،جديدانتاجا51اأضااالحم!11

جعصيي-!ءى

المكتسبةالصفاتآخر:بمعنى،الحديدةبيئتهظروفمع

نأأيضاليسنكوواعتقد.تورثأنيمكنالبيئةبتاثير

فكرةوعارضالتغيير.علىتدربأنيمكنالحيةال!سائنات

رففوقد.المتوارثةالصفاتتحددالتيهيالمورثاتأن

الوراثة.فيليسنكلنظريةالعلماء

منلالقربقريةوهيكارلوفكا،فيليسنكوولد

بالزراعة.والداهواشتغللوأضافا،

تمامامحاطةوهي،التضاريسوعرةحبليةدولةوو!

عنوتبعدالقارةبداخلتقعإفريقيا،جنوببجمخورية

أحياناعليهاقيطلق.كم032مسافةأخندياالمحيصأ

الجميلةالجبليةلمناظرهال!اإفريقياجنوبسويسرا

ممكانمنكثيرويذهب.الصناعةقليلةفقيرةدولةول!صها

العمل.عنبحثاإفريقياجنوبإلىليسوتو

محميةبوصعفهاالماضيشيليسوتوبريطانياح!صصت

.م6691عاممستقلةالبلادباسوتولاند.وأصبحت

الدولة.فيمدينةأكبروهيماسيرووعاصمتها

رأسعهاعلى،دستوريةملكيةدوأسةليسوتو.الحكومة

ومجلسرئيسيقوم.رسميةدسلطاتضمتعلاملك

منليسوتوبرلمانويتكونالح!-ا.ثعؤونبتصريف!الورراء

أعضاءالشعبينتخب.الشيوخومجلسالوطنيالمجلس

يتكونبينماعضوا،65عدده!االبالغالوطنيالمجلس
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ليسوئو

صممهحرىطلية!خا

دولله

حدلدلةلسةس!

اللحرسطحمستوىفوقرتالاع

ميل125

الدوليةالحدودلمحيمرحغاليستالحريطةهده

رئيسويعين،المحليينالزعماءمن22منالشيوخمجلس

بأغلبيفوزالذيالحزبزعيميتقلد.آخرين01الوزراء

الوزراح!رئيسيعينالوزراء.رئاسةالوطنيألمجلسمقاعد

مقاطعات01إلىليسوتوقسمتالوزراء.مجلسأعضاء

مقاطعةولكل،المحليةالحكومةأعماللتصريفإدارية

شؤونها.يرعىحاكم

موجزةحقائق

سيروما:صمةالعا

والسيسوتية.الإنجليزسة:الرسمةاللغة

ليسوتو.مملكة:الرسميالاسم

كم32"ر553:المساحة

نسمة،2027هلم...كانأم699عامالسكانتقدير:السكان

،2كمشحص/67الكثالة

ح!ر.%02،ريفيون%8،:التوزيع

1.،00،477السكادعددكانأم869عامتعدادعلىباء

نسمة..00022286،م1002عامالسكانتقدلر

الماعر،،الشاميةالذرةالبارلاء،الأبقار،الفاصوليا،:الرئيسيةاللنتجات

.الصوف،القمح،الدرة،الأعنام

يمثلدرعمعوالأخضروالأزرقالأليضاللونمنمائلةخطهوط:العلم

وهذااليسار.منالعلويالجزءفيلليسوتوالقوميالمتمعارمنجزءا

.أم879عام!ىاختيارهتمالعلم

النقود.انظر:،الصغرىالوحدةلمعر!ة.لوتىالأساسيةالوحدة:العملة

الآباء.أرضليسوتو؟الوطنىالنشيد

عددهمالبالغليسوتوسكانمعظم.السكان

،سوقويسمونسودأفارقةنسمة2!.000.52

المحاصيلويزرعونالماشيةويربونبالقوةويتميزون

التيالأبقاربعددعادةالأ!مرةثروةوتقاس.الغذائية

منأقلأفرادهاعددقرىفىيعيشونومعظمهمتمتلكها.

حولأكواخهاتبنيالأسريةوالمجموعات.نسمة2ء.

تفصلفسيحةفضاءمساحاتوجودمعالأبقارحظائر

والأكواخ.وأخرىأسريةمجموعةكلأكواخبين

والسكان.القع!منوأسقفهاالطينمنمصنوعةالتقليدية

علىزاهيةبألوانالتصميماتبعضيرسمونماغالئا

عاصمةماسيروتقع

الحدودمنبالقر!ليسوتو

تم.للدولةالعربيةالشمالية

علىالقوميالشعاررفع

الأيم!الركن)فىالعمود

الشارعفي(الصورةم!

العاصمةمنالرئيسى

خمصحوالىويسكن

المناطقديليسوتوسكان

الحضرية.

،كا-صعخكا4اسلارصبالويعءع

لألالاميبيارعبتسوانا!لاا-ممومبيو!3

ثاح؟!هيقيا+لا!-

لألألا/ي4!لأثدرياسوا7ل!برلمس

لالأتوليسو-لاء،لم؟لمحيطا

لاس-جنيرر-إفيىداليا-لإالأفلسثساله!ع!ي
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فييعيشونمنهموالأثرياء.الأكواخوحيطانأبواب

أصبلاط.اأوالصفيحمنبسطحمصقوفةحجريةبيوت

اشجالفيهيناق!حيثللاجتماعمكانبهاقريةوكل

القرية.شؤون

بالقريةالمحيفةالأراضيافيمحاصيلهماالسكانويزرع

اشؤساءاويقو،ا،راضي1ملكيةفيالناسكلويشترك

.الناسعلىبتوزلإلأرضالمحليون

أجيوتارالمزارفيالصعبةبالأعمالالنساءوتقوم

المحاصيلوحنيالحشاشوححرالأرضبعزقيقمنحيث

الأغنامويرعونالأرضايحرثونوالرجال.أجيوتاوبناء

الخامسةللوعندالأطفالويقوم.والماشيةوالأبقار

قطهعانهماصرا!الأطفاايعودوبينما.الماشيةبرعيأوالسادسة

فيانداده!ايبقىالسهوتصيمساحضهماإلىليلةكل

معصوديتحرمنازأعماعربعيدينشهوراالشرقيةالمرتفعات

المراعي.صبحتاقطعانهم

واللبنالشاميةالذرةهوللناسالأسعاسياوالغذاء

منمحليمشروببعملالنساءوتقوم.والخضراوات

.الذرة

أصيسوتوس!صانكان،الميلاديالتاسئكلشرالقرنوفي

الانومعظمهم.الحيواناتجلودمنملابسنيرتدو

شيأنفسهميلفونماغالباأممنهمغربيةملابسيرتدون

أخدشئة.اأج!منالألوانمتعددةملاءات

والسيسوتيةالإنجليزيةهماللزنوجالرسميتانواللغتان

لكنالأجداد،عبادةعلىتعتمدل!ناسالتقليديةأ!دياناتشا

.الاننصارىليسوتوسكادمر8%.منكثرأ

الابتدائيةالمدارسإلىليسوتوأطفالمر75%يذهب

القراءةيستطيعونالبالغينمن6./ءحوافيأنكما

نإحيث،البناتمنتقريباالمدارسا!اطفاوثلثا.والكتابة

تربيةفيأوقاتهميقضونالذكورأ!الأطنماامنأحضيرا

أغلبإدارةعلىتقومالتنصيريةأجعثاتاأنحما.الماشية

روما.فيتقعليسوتوفيأ!طنيةاوالجامعة.المدارس

وترتفع.جبلىليسوتوسعطحأغلب.والمناخالسطح

فوقم/0043يتجاوزارتفاعإلىس!زلرجدراجبالسلسلة

جزءوهيمالوتيجبالوتغطي.اكشرثشيأجحراسص!!

أما.الوسطيليسوتومنكثيراكسزلرجدراأ!جباسلسلةص!

الاورانجينئنهربينماالغربفيعتوحدأ!حيدداأسسهوأ!ا

أجسوتو.شمالمن

لأنوذلك.رطبمعتدلبمناخيتمتعليسوتورأغلب

فوقأم0025منأكثرارتفاععلىيقعأغطرامعظهم

إلىعاممنالمطرسقوطويختلفأجحر.اسطحممستوى

السنويالمعدلويصلآخر.م!!انإلىم!!انمنعام

منالفترةفييسقطومعظمه،سم7"حواليإلىللمطر

الغربيةالسهولفيالحرارةودرجات.ألريلإلىأكتوبر

الشتاء.فيالصفرتحتم7وأصيفافيا32ل!تتتراه!

لشوتوفيصغيرةقرية

شرقحملىوادفىتقع

معظمماسيرو.العاصمة

يعيشونأجمسوتوس!!الى

ومعظاالقرى!ي

ال!منميةالمسا!ش

القمق.منوالأسقص
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درجةإلىالمرتفعةالمناطقفيالحرارةدرجةتهبطماوغالبا

الشتاء.فصلفيالتجمد

تربيةهوليسوتوفياقتصادينشاطأهمإنالاقتصاد.

الهليونبزراعةيقومونوالمزارعون.والأغناموالماعزالأبقار

وتقع.والقمحوالذرةوالبازلاءالشاميةوالذرةوالفاصوليا

يعيشحيثالغربيةالسهولفيالزراعيةالأراضيأفضل

.السكانثلثيحوالي

يتمكماليسوتو.فيالتربةتدميرإلىيؤديوالرعي

المنسوجاتإلىبالإضافةليسوتوفيالملابستصنيع

توقفتفقدذلكومع.الزرأعيةالمنتجاتوحفظوالأثاث

أسعارهبوطبسببالثمانينياتبدايةفيالألماسمناجم

عالميا.الألماس

يأففي،الوظائفمنأهلهايكفيماليسوتوفيوليص

العاملةالأيدينصفمنمايقربأنتجدالأوقاتمنوقت

فيأووالمصائوالمزارعالمناجمفىإفريقياجنوبفييعملون

بضعةمنتستمربعقوديعملونعامةبصفةوهم.البيوت

المهاجرةالعمالةهذهتكتسبهالذيوالمال.عامينإلىشهور

وليسوتو.لاقتصادبالنسبةحيويايعتبرإفريقياجنوبفي

بدلامهاجرعاملكلأجرمن%06أنعلىالقانونينص

تسحبأنالعامللأسرةويمكنليسوتو.بنكفىتودعأن

فييظلأنبدفلاالاخرالنصفأماالمودعالرصيدنصف

النظاموهذاإفريقيا.جنوبمنالعامليعودأنإلىالبنك

بعضاتصتثمرأنمنليسوتوبنكتمتلكالتيالحكومةيمكن

التنمية.مشروعاتفيالأموالمن

الغربية.السهولفيالبلادفيالطرقمعظموتوجد

الحميرمثلالدوابالسكانيستخدمالمرتفعاتمناطقوفي

.ممهدةغيرملتويةطرقفيالسيرتستطجعحيثالخيولأو

إفريقياجنوبالقبليةالحروباجتاحت.تاريخيةنبذة

عشر،التاصمعالقرنوبداياتعشرالثامنالقرنأواخرفي

تدميرتموقدتماما،تفنىأنعلىالقبائلأوشكتوقد

مامرتفعاتإلىالصراعهذاضحايابعضوهربالبيوت

زعيميدعلىهناكالحمايةأعطواليسوتو.وقدالانيسمى

يسميتلعلىحصنابنىوقدموشوشسو.يسمىإفريقى

تم!يهالذيالمكانعنكم42مسافةيبعدالليلجبل

لهكانام482عامحلولومعماسيرو.العاصمةالان

أمةشكلفىبتوحيدهمقاموقد.تابع12و...حوألي

الباسوتو.

ولكنالباسوتو،يهزمواأنوالبويربريطانياحاولتثم

مأ868-1856الفترةوفي.بالنجاحمسعاهميتكلللم

عاموفيالبوير.المستوطنينضدحربفىالباسوتوظل

فقامتإنجلترا،منالحمايةموشوشسوطلبأم868

وشعبهموشوشووصارلاندباسموتومحميةبتأ!ميسبريطانيا

.أم087عامفيموشوشوتوفيولقد.بريطانيينرعايا

رأسمستعمرةحكمتحتالمقاطعةو!عتم1871وفي

بصمنجزءالانهيوالتيالبريطانيةالصالحالرجاء

تنزعأنالمستعمرةهذهحكومةحاولتوقدإفريقيا.

وأعيد.الرأسجنودقهروالكنهمالبالحموتويينعناسحلاح

بريطانيةمحميةبوصفهاأم884عامفيباسوتوتأسيس

علىحرموقد.استعماريبريطانىإدارييحكمهاكان

بريطانياوضمنت،المحميةفىأرضعلىيحصلواأنالبيض

التيالمجاورةالمستعمراتتبتلعهالنباسوتولاندبأن

البيض.يحكمها

وهو.ام019عامفيباسوتولاندمجلعم!تأسس

مجلساكانوقد،منتخبينوأعضاءزعماءمنيتكون

أما.مستقلةباسوتولاندصارتأنإلىوطنئاتشريعيا

تديرفهيام439فيتأسستالتيالأحياءمجالس

للبلاد.المحليةالحكومة

وروحاليأم069فيالدلممتورصياغةتمتولقد

.كماالذاتيالحكمطريقفيأساسيةخطوةوكانام469

عامفيالحكمهذاتحتالأولىالانتخاباتعقدت

مقعدا31بالوطنيباسوتولاندحزبفيهاوفازام659

وأصبحالوقتذلكفيالوطنيالمجلسفيمقعدا06من

حفيدوأصبح.للوزارةرئيساليبواجوناثانالحزبزعيم

محميةأصبحتأم669عاموفىللبلاد.ملكاموشموضمو

المستقلة.ليسوتومملكةباسوتولاند

ما079فىجرتالتيالعامةالانتخاباتوفي

لنالوطنيالحزبأنإلىالمبكرةالرأيأستطلاعاتأشارت

جوناثانالزعيمفقام،الوطنىالمجلسفيبأغلبيتهيحتفظ

ليسوتويحكموظلوالانتخاباتالدلمشوربتعليقعندئذ

الزعماءبهأطاحام869عاموفيللوزراء.رئيساباعتباره

جستناللواءوأصبح.الحكمعلىوسيطرواالعسكريون

،أم099عاموفي.العسكريةللحكومةرئيساليخانا

ديفيدليتسيابنهوعينتالثانيموشموشموالحكومةأقصق

عاموفي.الثالثليتسيبوصفهللبلادملكاموهاتو

عاموفيليخانا.بالرئيسعسكريانقلابأطاح،ام199

المؤتمرحزبوحاز،البرلمانيةالانتخاباتأقيمتام،399

الحزبزعيموأصبحمقعدا(6)ءالبرلمانمقاعدجميع

الملكالجديدةالحكومةجردتللوزراء.رئيساموخيلنتسو

شرفيا.دورهوجعلت،سلطاتهمن

عامالبرلمانليتسالملكحلدلشورية،غيرخطوةوفى

الجديدالمجلسأعلنمؤقتا.مجلسابهواستبدلام499

أطبلاد.ملكاشوموشووإعادةالدستورتعديلفيرغبتهعن

ملكاالثالثليتسيوعادأم699عامموشموشوالملكتوفى

.أخرىمرة
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كثيراوفيلسوفوناقدألمانيمسرحيكات!أم(.781

تحريرفىساعد.الحديثالألمانيالأدبأبايعدما

المحدثة.الكلاسيكيةالفرنسيةالمؤثراتمنالألمانيةالكتابة

،الإنجليزيالأدبأإالألمانالكتابانتباهلفت

شكسبير.أعمالوبخاصة

إلىالإنجليزيةالوسطىالطبقةمآلم!ىليسينجأدخل

إيميلياام(،)755سامبسنسارةمس:بمسرحيتيهألمانيا

بارنهلممينافون:مرحيتهتعدأم(.)772جالتوي

ذاتأهانيةمسرحيةوأولعظيمةملهاةأم()767

أعاطفياأسلوبهأتر.الزمنذلكفيألمانيةخلفية

التاسعأغرناخلالالألمانيالشعبيالمسرحفي،الواقعي

.الميلاديعشر

أطمسرحناقدايعملأجسيتىفيهكانالذيالوقتفي

عاميفيالمسرحيهامبورجعملكتب،هامبورجفي

المقالاتمنالسلسلةهذهفيأم(.976أم)767

أرسطولبادئتبعا،زمنهفىالمسرحىليسيئالفنناقم!

شيهافيناقشأم()766لاكؤنمقالتهأما.المأسعاةفي

أضهومقا.أضش!جلياأضصويرواالشعربينليسيئالعلاقة

.الحمالصال!صلا!مي!صيةالألمانيةالأفكارأساسهذه،

مسرحيةشي"تحدثأم(،)974اليهودكتبهمن

تربيةأما.اسدينياأضسامراعنام()977الحكيمناثان

أ،تالمقاأ:أفتعتجمهـصأم(.)078البشريالجنس

سحسونيا.ليسيئثيوأسد.التاريخفلسفةفيالألمانية

.الأدب،الألممانى:أيضاانظر

الصبيةفيهيتدقىأثينا،فيرياضيامبنىكانالليسدوم

يلقيهالمحاضراتويستمعون،بدنيةتدريباتأصشبانوا

منلالقربأثيناأسوارخارجمقاموالمبنى.المعلمينمشاهير

فيالشعرإلهليحيوس،أبولوالإلهأ!بادةمخصصةأي!!ة

حواليهناكشهيرةمدرلمحةأرلحمطوأسل!.الإغريقأساطير

ق.م.335عام

شيمنظمةأطيسيوءاأمنفمةمئظملأ.الليسيوم،

الادابعنالمعلوماتنشربمهمةتقومالمتحدةأ!لاياتا

والخدواتالمحاضراتطريهتعنأمحامةاوالشؤونوالعلوم

للناشئين.التعليميةبالبرامجكذلكوتهتم،والنشرات

عامفيهولبروكجوزيا،الليسيومأدشأمنوأول

ماساشوسيتس.فيأم826

هوالأمر،أولالمنظمةهذهإنشاء!نالغرضوكان

وتأسيس،المعلمينوإعداد،المدارسأوضاعتحسين

الأمري!صة.بالثقافةوالاهتمام،والمتاحفالمكتبات

نايهان-ديقمتلازمةمتلارمة.ئايهان،+ليش

وينتجعقليا،تخلفايعسببأنيمكننادروراثيمرض

غوانينهيبوكسانتينترانسفيرازشىلقصرعنالمرض

الجسم،خلاياجميعفينجدهإنزيمشهوفوسفوريبوسيل،

وتساعد.للدماغالقاعديةالعقدفيعاليةبمستوياتوأعن

للجسم.اللاشعوريةالحركاتفىأضح!3اعلىالعقدهذه

العقليالتخلفإلىإضافة،المرضهذاأعراضروتشتمل

نحووالميلفيها،للتحكمقابلةغيرساتحرحدوثعلى

.الذاتتشويه

مختلمورثخلالمنالمرضأعراضالمرضىشيرث

جنسيحددانصبغيينأحدوهو*،أ!مبغيافيموجود

واحد.3وصبغيواحد*صبغيأ!ديهمكورأسذفاادوأ!د.

يرثالذيفالذكر*.الصبغيمناثنانفلديهنالإناتأما

تصابلاالأنثىولكن،المرضيلتقطسوثالختلالمورت

ممر.صبغيىكلاعلىالختلالمورثي!صنعمدماإلابه

إلىالخللتنقلأنيمكنالختلالمورثتحم!!اكتيالأنثىوا

في،المرضيرثونالذين،الصبيةيموتماوعادةأطفالها.

أجلوع.اسنحوالى

متلازمةمنالشفاء-الانحتى-الإم!ظنفىوليس

منأولوكان.فعالةبصورةمعالجتهاأ،نايهان-يئ

الأستاذ،نايهانوأجم،ام649عامالمرض!صروو

طلابه.أحدلي!قمايكلمع،أ!ص11فيالأمريكيا

فىستافوردشحاير،فيمحليحكممنطقةليشفيللى

مدينةعلىأقيمت.نسمة09لأ007سكانهاعددإنجلترا.

ولكنها،زراعيةأسامميةبصفةوالمنطقة.التاريخيةليشفيلد

مدينةفيويوجد.التحويليةالصناعاتبعضتضم

الرابعالقرنفيبناؤهاتمأبراجثلاثةلهاكاتدرائيةليشفيلد

صمويلالكاتبرأسمسقطهيوالمدينة.الميلاديعشر

.جونسون

المائيةالمساحةهوالليغوريالبحر.البحر،الليغوري

المتوسط.الأبيضوالبحرجنوةخليجب!!أ!اقعةاالعريضة

وخلفالبحرهذاشماليالإيطاليةليغوريامصقةتقع

.الجنوبإلىكورسيكاجزيرةوتقع.الخليج

قيستماإذاجداطويدةوهيالشعر،تشبهمادةالليف

الأقل.علىعرضهامقدارمرةمائةطولهاويبلغبعرضها.

أنواعمنهاتنسجثمخيوطاغزلهايم!شمرنةمادةوالليف

ال!قمشة.من

نسيجي.إنتاجأيفىمرئيةوحدةأصغرهووالليف

وفي،الملابسفيالأليافالمصانعأصحابويستخدم
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تركيبهعلىمعينلليفالمميزةالصفاتوتشوقفكذلكالتنجيد.وموادوالستائرالسجادمثلالبيوتأثاث

المصافيأصحابويستخدم.الفيزيائيةوبنيتهالكيميائىفيبماالصحناعيةالمنتجاتمنكثيرفيالأليافيستخدمون

فالألياف،لمنتجاتهممناممبةخواصلهاالتيالأليافإطفاءفيالمستخدمةالماءوخراطيم،الهبوطمظلاتذلك

لهايكونأنينبغيمثلا،الملابسصناعةفيالمستعملةوفىالفضاء.وملابسالعازلةالموادصناعةوفيالحرأئق،

جيدبريقوذات،الامتصاصعلىوقدرةمرض،ملمسوالأوتارالشرايينصناعةفيالأليافتستخدمالطبمجال

الجسم.لتخاسبوتنثني.الصناعية

الاستعمالاتفيكبيرةأهميةالأليافومتانةولقوة.والصوفوالحريرالقطنتشملالطيعيةوالألياف

يأ،الأليافأنواعأحدقوةوتبلغ.الصناعيةوهيالمجددةالألمافبمالمصنعةالأليافمننوعانويوجد

فئةوهناك.الصلبقوةأضعافعشرة50،9سبكترابمعالجتها،المصاشعأحطبلمجوملمجيةموادمنمصنوعة

مثلالتمددخاصيةلهاسباندكسهيالأليافمنأخرىو!الاصطناعيةوالأليافليفيا،تركيبامنهاليشكلوا

.المطاطتعلممتىمعروفاوليس.كيميائيةموادمنكليةمصنوعة

ا!يةالأليا!.الأقمشةلصناعةخيوطفيالطبيعيةالأليافغزلالبشر

منرب-لا!ؤالأيىفسو!كلبشكلتاريخهايعودالصوفأقمشةأنإلىالدلائلوتشير

مجموعنصفعلىيزيدبماتقدروهى،والحيوانالنباتعامأسقطنأواستعملالميلاد.قبل0042عامإلىتقريبي

.عامكلالعالمفيالمنتجةال!ليافجمامفيالحريرالصينيونواكتشف!..مقسنة0003

الطبيعيةال!ليافأنواعأكثرهوالقطن.النباتيةالأليافأنتجوقدالرايونهومصنععمليليفوأول،.مق0426

القطن،ثمرةبذرةغلافمنالتيلةأليافوتغزلاستعمالأ.!.إم885عامفي

والمستخدمةالمنزليةوالأقمشةالملابسلصناعةخيوطفيفيمحدودةالحريرباستثناءالطيعيةالاليافوجميع

وناعمةماصةبكونهاالقطنيةالأقمشةوتتميز.الصناعةفيالحريرليفطولويتوقفتقريبا.سم2.أوبينماطولها

،-المحدودةالأليافوتسمىالقز.دودةشرنقةحجمعلى
يؤخدالقويالليفمننوعوالكمان.اللبسفيومريحةء.ء

الملابسصناعةفيويستعمل،الكتاننبات!عيقانمنهذهالمصانعأصحابويغزل)التيلة(.الخامالاليا!الطول

والسيزالوالجوتالقنبوألياف.والمناديلوالمفارشليستالمصنوعةوال!لياف.لمرفيعةخيوطفيال!لياف

الخيوطلصناعةتستعمل،خشنةنباتيةأليافجميعهامتصلةطويلةحبالتنئفىهيوإنماالطولفيمحدودة

ا!.والأقمشةوا!المنفردةاستخدامهاويمكنالشعيرية،الأليافتسمى

وا!مو!،وا!ر.ا!رأءو!لالح!يوانية.الأليافهذهتخلطوعندما.أخرىأليافمعمخلوطةأوكخيوط

معينة،أخرىحيواناتومنالخرافمنالمجزوزالشعروهوالأليافطولإلىال!ليافتقطع،طبيعيةأليافمعالألياف

لهاالصوفوالياف.المنزلأثاثوفيالملابسفىمرعوبة.الخام

تكسىالتي،الخشبيةللألواحمماثلبالحراشمفشبيهسطح

أليافالمصانعأصحابويجدل.المنازلألعم!بها

تحدثعمليةوهيالتلبيد،تسمىعمليةفيمعاالصوف

المحجوزالهواءويقوم،ألمجدولةالأليافداخلهوائيةجيوبا

التيالأسبابأحدوهذا.العازلبدورالجيوبهذهفي

للابسها.ءالدفتوفرالصوفيةالثيابتجعل

ويفكالحرير.هوالطبيعيةالأليافأنواعوأقوى

القز،دودةشرانقمنالحريرخيوطالمصانعأصحاب

الزينة.وأقمشةللملابمه!حريريةخيوطاويصنعون

المصنوعةالألياف

يعرفيا!أنالكيميا"ولما"ادائندراوركأأظا!لياهـالعفحويةب!تالفرقتطههروالنيلونالصوفألياف

خواصذاتأليافامنهاليصنعواالكيميائيةالمواديخلطونكثرتركيبلهااصيإت،اإلى.العضويالصو!ألياف.والاصطاعية

فيخلطهاأوالكيميائيةالموادبصهرالالاتتقوم.ح!دةإلىالاصطخاعية،أسيلوناأليا!.المشريللمشرمشالهالحراشمى

وما.صنرةثقوبعبربالسائلتدفعثم،ختلفةسوا،لدلماء.مقاومةيحعدهاأملصسطحدهااليسار،
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آخذايتصلبأن،ا!تدفقال!صميائيالسائ!!هذايلبث

تقطعأوبكرعلىالأليافهذهوتلف!شعيرية،أليافشمكل

التيلة.أ!أطواحمسب

هماالمصسعةالأليافمنالرئيسيتادوالمجموعتان

عية.الاصصدإوالأليافالمجددةالألياف

الأنهاالسليلوزية،أيضاوتسمى.المجددةالألياف

أخويعا.والخشبالقطهنأجابسليلوزمنمستخلصة

أجاشاأأجصنعواوالحشبأغطرالبابالمصانعأصحاب

مصعنعةأجافأأوأ!يعدالذيالرايونمثلسليلوزية،

لخصائصرمشابهةعديددخصائص!وللرايون.ناجحة

ايلإنتاجالحفيكبحفضفيعالجالسليلوزأما.القطن

ايون.أاص!نعومةالأأجاهـأكثرامننوعوهوالأسيتات

يستعملكماالما،بسفيوالأ!ميتاتالرايونويستعمل

.الإطاراتصناعةشيالرايون

!جميائية.موادوتصئمن.الاصطناعةالأليطف

وأأطبيعيةاالأأجا!امنأقوىالاصطخاعيةايلأليا!ومعظم

منالمجددةالأأجمافاصذأكوالاصطناعيةوالأأجاف.المجددة

يم!-مما(،بالحرارة)تليرحراريالدنةال!!عيتاتنوع

أجةعاحرأرةدرحةعندتش!جلخاصالمصانعأصحاب

أضجعيد.وااختتيهـشةمت!!الحواصلعضإليهامضيف!ت

شديدةم!صاةمستهاإذاللانصهارمعرضةالأليافوهذه

هياممتعمالآالاصطناعيةالأليافأنواعوأ!.ا!ارة

-3البوليستر،أليا!2-البولياميد،أوالنيلون-أليافأ

الأولف!ت.ألياف-4،الأكريليكألياف

أنواعأوأ!هيالبولياميد،أليافأوالني!ون.ألياف

الأمريكياأحجميائياا!متطاعح!ت،عيةال!صمنإااللأليا!ا

مننوعأوليبتكرأر،أم359عامفيكاروترزوالاس

النيلونأجافوأ66.نيلونالانتسمىالتيالأليافهذه

السجادصناعةشيبحثرةوتستعم!!،وقويةالوزنخفيفة

وال!طارات.والحبالوالخراطيم

وال!صدل،والفورترأ!،التيريل!تمثلالبوليستر.ألياف

الأصلياش!طهاإلىوتعود،متينةل!ضنهاوتتميزوالتريفيرا،

فيوتستعملالتجعد.أوللتمددتعرضتمتىبسرعة

وأقمشة.أجطانياتواوالمفارشالملابسأقمشةصناعة

وأليافالبوليسترأليافمنمزيجمنمصنوعةالملابس

الغسلميزةللقماشالبوليسترأليافوتعطي.القطن

القطنأصيافأتعطهحينفي،ل!صحاحةدونواللبس

فيأيضاالبوليسترأليافوتستخدم.اللبسعندالراحةميزة

صناعيةوأقمشةالقواربوأشرعةالترشي!!أقمشةصناعة

.أخرى

،أممرسلانوا،الأكريلانوتشمل.الأكريليكألياف

خيوطمنكثيرر.ومتينةناعمةوجميعها،والأورلون

وخاصةالملابصرفيوتستعمل،أصوفاتشبهالأكريليكا

فيأاللأكريليكاأليافتستعملكذلك.الستراتصناعةفي

الصناعي.الفراءأنواعمنكثيرصناعة

للبقع.ومقاومةقويةبكونهاتتميز.الأولفينألياف

منوغيرهاوالمارفيز،الهركولونأجافأتحع!الميزاتوهذه

وموادالسجادصناعةفينافعةأغ!ت،الأوأصيافأأنواع

.والحبالأضنجيدا

تسمىالتيالخيوطمثل.أخرىاصطناعلةألداف

الصناعى،المطاطأليافمنمصنوعةوهي.لاستكس

.أخرىأليافأوالنيلونأبالقطنملفوفة"

منمجموعةوهيوالاممباندكس،اللامش!صويضفي

خاصيةوالجلوسبانالليكراتشملاشتيالمطاطيةالأأجاف

خاصة،معدنيةمعالجاتلاستخدامر.أضيا!اعلىالتمدد

التيوالفضةالذهبفتائلمث!!معدنيةأليافإنتاجيم!ش

الأقمشة.زخرفةشياستخدامهايم!س

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الطبيعيةالألياف

القن!لالسيرا3الأيسستها

مانيلاقمبالمحسيكيانسيرال!احه

الكابوكالصو!اورهـير

لكتانالقطىايتمحر،مىشاا

الاصطناعيةالأياف

النيلونأسونيسترالأكريليكا

ايود11الرحاحيةالأاجا!ى

صلةذاتأخرىمقالات

الموهيرالزراعةالحائطألواخ

لنسيجاالسليلورلبلاستيكا

!سوملاحيوط،دل!ضهاالحيصاا

الزجاج،الليفيةالبصرياتانظر:.البصريالليف

الكبلالسدك(بم)استحداماتالسلكالرحاخ(،سحاصةألوا

.المعدةمنظار(؟يةالبصالليفية)ال!صلات

كرةدلاعبيروادأحد(.أم)389رودليفر،

بدجدونأصئفيهالذيالعامفيولد)التنس(.المضرب

وفرنساوبريطانياأستراليابطولاتفىيفوزرج!!أول

ليفرصارأم629عاموفي.الأمريكيةالمتحدةوالولايات

وفي.بدجأنجزهماعملهفيضاهىالذيالوحيدالرج!!

التنسمبارياتبموسمجديدمنليفرفازأم969عام

مرتين.بهيفوزلاعبأولوكانالكبير.

بأستراليا،روكهامبتونفىليفرجورجرودنىولد

وقد.الأستراليديفيزبكاسفازتفرقأربعمعولعب



792بولليفر

فازلكنهأم،959عامديفيزكأسعلىمباراتينخسر

نهائياتفيخاضهاالتيالعستالفرديةالمبارأياتبجميع

أصئوقد.أم0691،1691،629أعوامديفيزكأس

.ام639عاممحترفالاعباليفر

فيمحليةحكومةذاتومقاطعةوميناءمدينةليفريول

نهرلمصبالشماليةالضفةعلىبإنجلترا،ميرمميسايد

واحدةوهي.نسمة448و003سكانهاعدديبا.ميرسي

الميناءأرصفةطولويبلغإنجلترا.فيمدنخمسأكبرمن

بعضليفربولميناءأهميةقلتوقدأكم.أليفربولفي

وماالشحنأنإلا،العشرينالقرنمنتصفمنذالشيء

المدينة.اقتصادأساسيمثلمازالصناعاتمنبهيتعلق

الكيميائية،المصانعليفربولفيأيضاالمهمةالصناعاتومن

السكر.تكريرومصانع،الحبالومصانعالحديد،ومسابك

ليفربولأهميةعنالمعلوماتمنالمزيدعليوللحصول

ميرسيسايد.انظر:.والجغرافيةألاقتصادية

برجايعتليحيث،رائعةبحريةبوجهةليفربولتتميز

ضفةعلىالمقامالجعسررأس،التوأمانالملكيليفبمبنى

لطائرضخمتمثالمنهماكلقمةعلىويوجدالنهر،

ليفر.طيورالتماثيلهذهوتسمى.أسطوري

الضخمالعائمالمرسىالركابسفنوتستخدم

إلىمنتظمةنقلبخدماتالعباراتتقومكما،الأميرة

الجانبعلىبرأتيونوني()والاسيوسيكومببيركينهيد،

أوفأيلإلىالبخاريةالسفنتبحربينماالنهر،منالجنوبي

ببيركينهيد.ليفربولتربطأنفاقثلاثةوهناك.ودبلنمان

الداخليةالطرانرحلاتخلالهمنفتتم،ليفربولمطارأما

الأوروبية.القارةإلىالمؤجرةالطائراتورحلات

ليفربولتربطالتيالحديديةالسككخطوطوتنتهي

لايم.وشارعإكستشينجموقفيعندبريطانياأنحاءببقية

بهاوتوجد،لايمشارعمحطةأمامجورجسانتقاعةتقع

وبالقرب.الموسيقيةللحفلاتكبيرةوقاعة،المحاكمقاعات

الأعماللعرضووكرصالةتوجد،جورجسانتقاعةمن

توجدالصالةهذهوفي.أم877عامبنيتوالتي-الفنية

البريطانيةالرسملوحاتمجموعاتابدعمنوأحدة

ميرسيسايدمقاطعةمتحفويقع.لندنخارجالموجودة

.الفنونعرضصالةبجوارالمدينةومكتبات

فيأم309سشةتأسعستالتي-ليفربولجامعةتقع

وسطمنالجنوبإلىبليزانتبماونتمرتفعةمنطقة

هيلموسليفيلهاالتابعةالطلبةبيوتتوجدبينما،المدينة

التقنية.الفنونمتعددةكليةالجامعةوتضم

تمثلالتي،جونسانتمنارةليفربولمبانيوأطول

هذهارتفاعويبلغ.المدينةقلبفيتجاريمجمعمنجزءأ

ببرجيهيشتهرالذيالملكيليفرقصرعلىتشتملليفربولمعالم

قدىإنهوقيل،الخرافيالليفرلطائرتمثالمسهماكلاويتوج،المتشابهين

المدينة.علىالطائرهذااسمأطلق

المراكزأكبرمنواحدبليفربولويوجد.أم37المنارة

بريطانيا.فيتنوعاوأكثرهاالتجارية

والمناطقالرياضيةالمرافقمنبالعديدليفربولتزخر

مضمارفيللخيلالكبيرالقومىالسباقفيقامبها.المحيطة

مضماريوجدأيضاإينتريوفي.ليفربولمنالقريبةإينتري

لكرةوإيفرتونليفربولفريقيوملعبا،السياراتلسباق

تابعللكريكيتملعببهافيوجدإيجبرثأما.القدم

وهوووترلوكأسمسابقاتألتكارفيتقامبينما،للمقاطعة

القنص.بكلابالمطاردةمجالفىالجوائزأهممن

العامةوالحدائقالمتنزهاتمنالعديدليفربولوفي

فيمميزةبقعةيشكلالذيبرنسز،متنزهمنها،البديعة

بزهورالنباتيةليفربولحدائقوتشتهر.المدينةجنوب

مطارمنلالقربية،منزلفهو،هولسبيكأماالأركيد.

.م0941عامإلىتاريخهيرجع،ليفربول

العصمرإلىالظنأغلبفيتارلليفربوليرجع

علىتعيشصغيرةقريةليفربولكانت،اسمكسوني

محليحكمذاتمدينةجونالملكجعلهاعندماالصيد،

ليفربولميناءأهميةأخذتوقد.أم702عاموميناء

لبناءحوضافتئأولوقدبطئا.كاننموهاأنإلاتزداد،

ليفربولمنالسفنوانطلقت.أم71ءعامبهاالسفن

وأمريكاالغربيةالهندجزرإلىإفريقيامنالرقيقلتحمل

ازدادتوقد.المنتجاتمنالعديدمقابلفي،الشمالية

القرنفيالصناعيةالثورةإبانكبيربشكلالمدينةأهمية



لليفسطروما892

ومانشسترليفربوأ!حديدسكةافتتاحتمفقدالتا!ئكلشر،

العالم.فيللركابحديدسكةأوللتكون،أم083عام

بريطانيةبخاريةسفنأولانطلاقليفربولشه!تكما

الأطلسي.المحيطتعبر

القرنخلاأ!ليفربولفيالتوسعععملياتاممتمرت

المدينةالألمانيةالجويةالغاراتدمرتوقد.العشرين

نأإلاالثالية،العالميةالحربأثناءفادحةخسائربهاوألحقت

فيالجديدةالتطهوراتمعأهميتهااسعتعادتليفربول

والصناعة.النقلمجالات

أحشائعة،االبسات!تأسوارشجرةالليفسطروم

ممياجاتستخدمعادةوهي.الرباطجنبةأيضاوتسمى

تركهايمكنوأحيانا.متلاصقةلتنمووربطهاتشذيبهابعد

حجمافيشجيرةتكونوحينئذ،الطبيعيبالطوأ!لتنمو

بيضاءزهورهاأنإلا،الليلاكشجرةقريبتهابحجمشعبيه

متماثلتانوهما،أطيلاكازهورمنبهاءوأقلحجماأصغر

أذ!!.فواحعبيرالليلاكلزهوركانوإنالشكلفي

نأكما،يتونإابشجرةعلاقةالليفسطرومولشجرة

اشيتونةتشبهأسممراءااكبشرةذاتالناعمةثمراتها

الناضجة.أصغيرةا

إفريقياشمافيالليفسطر:اأضسجرةالأصليوالموطن

آسيافيتنموأخرىفصائلوهناكأوروبا.وجنوبي

سامة.النباتهذاأجزاءوكلوأستراليا،

قاتمةمصقوا،لامعةوأوراقها،سشاليةشجيرةتسموالشائعةالليفسطروم

أريح.داتسصاءوأزهارهاالاخفكرار،

أم(.723)1632فانأنطونليفنهوك،

سجلوامنأوائلمنكانهاو،هولنديعالم

أوصافأولقدموقد.المجهريةالأحياءعنملاحظات

للبكتيريا.واضحة

مجاهرهوكانتبهولندا،دأ!تفيليفنهوكوأسد

استنتج.عصرهفيالمجاهرأقوىومناكتركيببسيطة

يراهاكانالتيالمتحركةالأشياءأنام674عامليفنهوك

علىأطلقوقد.دقيقةحيواناتمجاهرهخلالمن

يعرفماتشملوكانت،الحناتاسمأ!دقيقةااح!!ائناتا

أجكشيريا.اربالأوأجاتأجوما

للحييناتاكتشافهيدحضأنيأم!ليفنهوك!ان

نأعلىوتنصسائدةكانتالتيأ!ذأتياالتولديةنف!إ

حية.غيرمادةمنتنشأ،والقملأسديدانامث!الدنياالأحياء

النطافبدراسةليفنهوكقامالاعتقاد،ذلكولمواجهة

بالإضافة،الحيواناتأنواعمنأطعديد(المنوية)الحيوانات

وقد.والبراغيثوالقملأحث()اأصقم!احياةدشرةإلى

فيالتلقائيالتولدنظريةعنأضخلياشيدراساتهأسهمت

.الميلاديعشرأضالميراأغرناأ:اسصأ

الطب.:أيضاانفر

.الرومانالمؤرخينأشهرأحد(.م71-.مق5)6ووب

الرومانيالتاريخ-المدينةتأسيسمنذالتاريخحصتابهيتاول

.م.ق9عامدروزوسوفاةحتىرومامدينةتأسيسمنذ

الاجتماعيةالاتجاهاتلبيانقيمامصدراالعملهذاويعتبر

فيالرومانيةأصشخصياتامنللعديدوالسياسيةوالثقافية

كتبوقدم(.41-م.ق2)7أغسطسالإمبراطورعهد

53سوىممهايتبقلمكتابا،421فيالعملهذاليفى

كتابا.

الذيالعملهذالإنجازعاما04منأكثرليفيقضى

للعديدمصدراوكانأغديمةاالعصورفيشهرةاكتعسب

طريقعنالطوللالعملهذاعرفوقد.الاقتباساتمن

العديديزالولا.الأولاالمقامفيوالختصراتالملخصات

.الانحتىموجوداالملخصاتهذهمن

فىرومافيوعالقإيطاليا،بشمالطلادوافىديفيودد

إلاللإمبراطور،صديقاوكانأعسطمه!،الإمبراطورعهد

مؤرخا.بوصفهاستقلالهعلىالحفاظعلىحريصاكانأنه

عالم(.م091)8كلود،شتراوس-ليفى

البنيويالمذهبطور،فرنسي(الإنسان)علمأنثروبولوجيا

فيطريقةالبنيويوالمذهب.الإنسانيةالثقافةدراسةفي

الأشياءمنأكثرالأشياء،بنالعلاقاتبنيةتختبر،التحليل

ببساطتها.ذاتها
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اللغةعلممنالبنيويةالمقاربةشترواسليفياشتق

أصواتهابنيةخلالمناللغاتيدرسعلموهو،البنيوي

انظر:سوسير.ديفرديناندنظريةنظرياتهوأشهروكلماتها

لدراسةالبنيويالمذهبواستخدمسوسير.د!فرديناند

الشمالفيالحمر،الهنودوأساطيرالعائليةالعلاقات

الطهي.طرائقوحتى،الأمريكىوالجنوب

منتحولاتهيإنمالهبالنسبة،العالمعبروالأساطير

تبدوقد،الختلفةالمجتمعاتفأساطير.أخرىإلىأسطورة

يمكنفإنها،واحدةبنيةللأساطيركانإذالكن،مختلفة

نفسه.الشىءعنتعبرأنبالفعل

فيودرسببلجيكا،،بروكسلفيشتراوسليفيولد

للقرابةالأوليةالبنى:كتبهتتضمن.باريسجامعة

أربعةفيودراسةام(،)629المتوحشالعقلام(؟)949

فيالأسطورياتعنوانتحتالأسطورةعنمجلدات

.ام79واأم649عاميبينالفترة

جمهسوريةشرقيفىرئيسىنهرليفينهر.لهر،ليفي

خلالكم08نحوويجريويكلو،جبالمنوينبعأيرلندا،

البحرفييصبأنقبلالريفيةودبلنوكلديرويكلومناطق

منوهوالنهر،مصبعنددبلنتممدينة.دبلنبخليج

البريطانية.الجزرفيالسالمونأسماكلصيدالأنهارأشهر

محطاتثلاثأيرلندابجمهوريةالك!باءمصلحةوتمتلك

الكهرومائية.الطاقةلتوليدالنهرعلى

عالمةم(.1291-1)868سوانهنرييتا،ليفيت

فيبعدهاجاءواالذينالفلكيينعملهاساعد.أمريكيةفلك

.الكونلحجمالحاليالقياسنظامإقامة

فيالقيفاويةللمتغيراتبدراستهاليفيتاشتهرت

نوعالقيفاويوالمتغير.الماجلانيةالسحبتسمىالتيالمجرات

هذاودورة.الوقتمرورمعبانتظامسطوعهيتغيرالنجوممن

إلىالسطوعمنضوئهتغيريستغرقهالذيالزمنهيالنجم

النجومأنليفيتاكتشفت.السطوعإلىالعودةثم،التعتيم

أكبرسطوعبمعدلاتشمتع،الأطولالمددأوالدوراتذات

المعروفةالعلاقةهذهوتستخدمأقصر.بمددالمتميزةتلكمن

لحسابالحالاتمنكثيرفىالسطوع-الدورةبعلاقة

علم.،الفلكانظر:.والمجراتالنجومإلىالمسافات

فيماساشوسيتسبولايةلانكسترفيليفيتولدت

حصلتأم298عاموفي.الأمريكيةالمتحدةالولايات

التعليمجمعيةمن)الإجازة(البكالوريوسدرجةعلى

إلىوانضمت(.الآنرادكليف)كليةللنساءالأكاديمي

بماساشوسيتصكمبردجفيهارفارد،كليةبمرصدالعاملين

.هناككلهاالمهنيةحياتهاوأمضت،ام209عام

أدبيناقد.م(7891-981)5ر.!،ليفيس

وتشمل.الإنجليزيالأدببدراسةتخصصومحاضر،

الإنجليزيالشعرفيجديدةاتجاهات:مؤلفاته

الشعرفيوالتطورالتراثتقييمإعادةأم(بم)329

،إليوت:جورجالعظيمالتراثأم(؟)136الإنجليزي

أم(بم)529الشائعةالحرفةأم(بم)489وكونرادجيمس

م(.591)5الروائىلورنس.إتش.دي

وتلقىبانجلترا.كمبردجفيليفيسريموندفرانكولد

ليفيسكان.كمبردججامعةفيبيرسمدرلحمةفيتعليمه

عامىبينالتدقيقسنويةالرلغالأدبيةالمجلةومحررمؤلسم!

.ام539و3291

أهمتكونبيضاءليفيةبروتينيةمادةالفيبرينأوالليفين

وينتجالخثر.الجلطةتكونويسمى،الدمويةالجلطةأجزاء

البلازمافيموجودبروتينوهوالليفين،مولدمنالليفين

منطقةمنالدمينسابوعندما(.الدمفيالسائل)الجزء

طويلةأليافالتكونالليفين،مولدجزيئاتتتحد،مجروحة

وتغطيالشبكةيشبهماالأليافهذهوتصنعالليفين.من

فىتتجمعالحمراءالدمخلايايجعلمما،الجرحمنطقةبها

وقد.الدمويةالجلطةتكوينفيمساهمةالشبكةداخل

الدموية.الأوعيةداخلأيضاالجلطاتتتكون

حاز،أمريكيفنان(.-أم19)ءجاك،ليفين

يتعلق.المتحدةالولاياتفيللحياةنقدهخلالمنشمهرة

أخرىأعمالتصور.السياسىبالفسادرسوماتهمنالعديد

أيضئا،ليفينصوروللفقراء.للعمالالصعبةالمعيشةطرقله

موضوعاتومن،القديمالعهدمنمستقاة،لوحاتعدة

الألمملوب،الغنيةوألوانهالمحرفةصورهتمثل.يهودية

.للفنانالنموذجي

أجلمنوعمل،أم359عامبوسطنفيليفينولد

ماتحتحكوميبرنامجوهو،الفيدراليالفنمشروع

.الأعمالتقدمإدارةيسمى

موسيقىقائد.(-م491)3جيس!،ليفين

المدينةلأوبرارئيسياقائداأصبحبيانو.وعازف،أمريكي

المومسيقيوالمدير،7391عامنيويوركبمدينة،الكبرى

.8691عامفنيامديراصاركما.7691عامللفرقة

سنفيالبيانودروسوبدأسنسناتيفيليفينولد

معبالعزف،العاشرةسعنفيمرةلأولقام.الرابعة

عاممنموسيقيكقائديتمرنوكان.سنسناتيأوركسترا

مساعداقائداأصبحثمومن،أم079إلىام469

كليفلاند.لأوركسترا



فيجدلو،رتليكا003

وعم!!.أم719عامالمديمةأوبرافيالأولاعرضهجاء

لمهرجانمومميقيامديراأم399وأم739عاميبين

فيالموسيقيةأغيادةلايقوموشيكاغو.قرب،الصيفيرافيسيا

فيساشلرجمهرحانوألماليا،فىالسنويبايرويثمهرجان

مونية،الفلهارلرأس!تفرقةعلىضيفاقائداوكانالنمسا،

السيمفونية.لندنأوركستراوعلى

م!ضشف.م(481-1818)3لودلمحيج،ليكارى

سراأ!ترالياعبررحلةأثناءاختفاؤهيزالوماالمولدألماني

خلئمنعملىطريقاكتشافحاولفقدغامضا.

موريتونخليجغادر.بيرثإلىحاليا(،)برزبينموريتون

منرجالممبعةمنمجموعةمعام848عامفبرايرفى

قدو،المجموعةاختفترالاصلي!ت،السكانمناثنانبينهم

31:أممن،أخرىوآثارعظامعلىأجحثافرثبعضعثرت

بلي!سارت.م!خشفاتهاشبطقاطعدليلعلىمنهاأيتعثر

الفريةط،عنللبحثبعثةأولخرجتأم852عامفي

غربيواسعةأماكنفيبالبحثالبعثةتلكوقامت

عاموفي.المفقودللفريهتأترعلىتعثرلماوأممنهاكوينزلاند،

عثروقدحيلمور.جىكوينزلاندحكومةأرسعلتأم871

منوقطهع،العظميةالهياكلمنالعديدعلىجيلمور

لأيأثرايجدأ-اأنهغيرأ!نود.افؤوسمنوفأسالملابس

الأصلي!!.أسمكانامعدعي!رأورودي

قيادة!تام389عامالأخيرالبحثفريقخرج

يرتبطشيئايجدوأأسماوأحضهم،برايسجرنفيلالسير

بليكارت.

وكانأجا(حاألمانيا)أببروسياتريباشفيليكارتولد

فيودرس،لي!صارتلودفيجفيلهلمفريدريكالكاملاس!ه

أسترالياإلىليكارتوذهبوجوتنجن،برلينجامعات

عامفيسيدنيفيرمعاوقدفيها.يةالفم!إالحياةليدرس

.أم842

منبريةبرحلةليكارتقامأم843عامفي

غادرأم484أكتوبروفي.موريتونخليجإلىنيوكاسل

منفريقمعدارلئداونز

--"رحلةفىرجالتسعة

بورتإلىبريةاستكشافية

منبالقربإسنجتون

البعثةأخذت.دارون

غيرمؤنامعهاالاستكشافية

للرحلة.كافيةوغيرملائمة

البعثةلحملكت

مجهولآطريقاالاسعت!صثسافية

ليكارتلودفيجلساحلتقريباموازيايمركان

!أبر-!-!"

-!----!ضت-ض-ألم!،6لأاطملأ؟لأ%لأأ!-لمس-.يهرممم!سء

إلأا--!-جص-!*بمإ./بر!ص!!!كرص6 -----جت---صء!

--؟----!آ!-/-حىو-ا3،!"/،!ستر?كا!صء

تحض---صب--ض،ج-إا!ص=/ء

أ-!--رع!ضخخحف"سبر!

-مح!حمهعئ-ء-حع!!--كاص---ض-.3خص--

-ح!حىختنءص!..ح!-لا؟---ب---

لاص!ء--حىخ!بر-ج

حمبحم!!-صهضص-حخ!مح!=--سص-حف211لأ

التحطيطياشسموهدا.مالى.حالرسامالصادرسمهليهارت،لود!ج

رحاحة.لتعجرةس،لقر!المكتمتمفيصور

إلىغرب-شماليتجهثمبيردكين،نهرأإ!صينزلاند

نهرإلىكاربنتارياخليجحولغرب-جنوبثم،ميتشا

مناثنانعاد.إسنجتونبورتإلىغرب-لتسمالثهارزبر،

وأخيرا.البعثةتحركبدايةمنقصيرةفترةبعدأغريقاأعضاء

ديسمبر17فيإسنجتونبورتإلىرجالممبعةوصل

منكم008.4علىيزيدماقطعواأنبعدأم845عام

الريف!.

منالقارةيعبرأنليكارتحاولأم846عامفي

أسترالياغربيسواننهرإلىكوينزلاندفيداونزدارلنج

.للعودةاضوولكنه

منطقةفيمحليةإدارةمنطقةافي!فيوو

أهم.نسمة009.101أ!سكاناعددلمانجلترا.كمبريا

،سدبيرغ،أولفرستون،لكينداجرانجوفرساندز،بلدانها

الجبليةالأراضيللكفيالزراعيةالنشاطاتأهماوندرمير.

السجاد،:المحليةالصناعيةالمنتجاتمن.الأغنامرعي

الكهربائية،والسلع،الألبانومخشجاتال!صميائيةوالمواد

كما.والسعوط،والمشروبات،والأحذيةالطبيةوالأجهزة

جنوبيفىإنجلترابحيراتأكبروندرميربحيرةتقع
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والشاعربوتر،بياتركس:المنطقةتلكمشاهيرمنليكلاند.

.وردزورثوليم

:كمبريا.أيضانظرا

ىدماءمنزرف!ضملمجكلعائدة.عكاوللدكي،

ليكيالزوجهم،المرموقين(الإنسان)علمالأنثروبولوجيا

إفريقيا،شرقيفىمهمةباكتشافاتقامواوابنهمابموزوجته

ليكي،ماري،ليكيلويصروهمالإنسانيةبالأصولتتعلق

ليكي.ريتشارد

كانأم(.-729أ09)3ليكىبازيتسيمورلويس

إفريقيابأنالعلماءإقناععنكبيرحدإلىالأولالمسؤول

الإنسانية.الأصولعلىأدلةعنللبحثمنطقةأهمكانت

هذهمثلعنبحثواقدالإنسانعلمعلماءمعظموكان

جاوهفيبشريةأحافيراكتشافبسببآسيافيالأدلة

والصين.إندونيسيا(منجزءالان)وهي

فيالأحافيرعنللبحثرائدةحملاتليكيبدأ

وقد.العشرينالقرنمنالعشرينياتخلالإفريقياشرقي

الزوجانواكتشف،أم369عامفينيكولماريتزو!

عثرتأم629عاموفى.المهمةالأحافيرمنكثيرامعا

القردفكتشبهوأسنانفكعلىليكيأسرةتقودهاحملة

أطلقكينيا.فيسنةمليون41نحوعمرهايبلغ،وأسنانه

عثركماكينيا.قرداسمالخلوقهذاعلىليكيلوي!ر

أحافيرعلىالعشرينالقرنستينياتأوأئلفيأيضاليكي

قديم.إنسانبقايااعتبرهاتنزانيا،فىجورجأولدفايفي

الإنسانالنوعهذاعلىآخرونوعلماءليكيرأطلقوقد

البشرية.الكائناتجنسفىعضوأقدمبانهوعرفوهالماهر

الماهر.الإنسانانظر:

أبواهوكان.نيروبىقرببكينياكابيتيفيليكيولد

مجلدينمنذاتيةسيرةألفوقد.البريطانيينالمنصرينمن

أم(.)749بالدليلأم(؟)379الأبيضالإفريقىهما

أم(.699-1)139.ليكىدوغلاسماري

عاموفيوتنزانيا.كينيافيرئيسىبشكلأيضاعملت

منذيعيشكانمخلوقجمجمةعلىعثرتأم489

الحاكماسمعليهوأطلقتكينيا.فىسنةمليون02نحو

فيليكيماريعثرتأم959عاموفي.الإفريقي

وقد.الإنسانيشبهلكائنجمجمةعلىجورجأولدفاي

منذإفريقي-الشرقالزنجىالمسمىالكائنهذاعاش

منواحداالاكتشافهذاكان.عام0751..000نحو

فىالإنسانتشبهمخلوقاتوجودعلىالدلائلأوائل

الماضي.فيإفريقياشرق

آثارعلىأجكيتقودهكانتفريقعثرأم789عامفي

نأويعتقدبتنزانيا،ليتوليفيالبركانيالرمادفىباقيةأقدام

نحومنذعاشبشريامخلوقاتخصالأحافيرهذه

المحروفةالأحافيرأقدممنوالعينات.عام3)0001007

للبشر.الأعلىللجد

بينومن،لندنفينيكولدوجلاسماريولدت

تنزانيامنالصخرفيرسوم:الزائلإفريقيافنكتبها

الماضيعنالكشفهيذأتيةوسيرةأم(؟)839

ام(.)849

عثر(.ام-49)4.ليكيفريرإرسكاينريتشارد

كينيا؟فيتوركانابحيرةفيالمهمةالأحافيرمنكثيرعلى

منجزءاام729عامفىهناكليكياكتشففقد

نحومنذعاشالتاريخماقبللإنسانجمجمة

كانتالجمجمةأنأيضاويعتقد.عام000.009/1

الإنسانأحافيرأقدموهيالماهر،الإنساننوعمنلإنسان

جمجمةليكياكتشفام759عاموفي.المعروفةالماهر

بالإنسانيعرفالتاريخماقبللإنسانتقدماأكثرصنف

فىأيضاعليهاعثرالتيالجمجمةهذهوتعود.المنتصب

عاموفي.عام006.1).00نحوإلىتوركانابحيرة

ألانالبريطانيالأحافيروعالمليكياكتشفأم849

توركانا.بحيرةفيللإنسانتقريباكاملةجمجمةووكر

نأألاكتشافاتهذهفيهتثبتالذيالوقتوفي

الخاطئةالظخيةالفكرةهذهفإنالقرد،عنتطورقدالإنسان

الحديث.التجريبيالعلمشبتهالم

إلىالترهاتهذهمثلفىيحتاجلافإنهالمسلمأما

إن):يقولخلقبماالعالموجل،عزالخالقلأندليل

كنلهقالثمترابمنخلقهآدمكمثلاللهعندعيسىمنل

:عمرانآل!الممترينمنتكنفلاربكمنالحق!عفيكون

مديرمنصبشغلوقدبكينيا،نيروبيفيليكي"ولد

.أم989وحتىأم689عاممنذبكينياالوطنيةالمتاحف

علىالحفاظخدماتلهيئةرئيساأصبحام989عاموفي

بالتعاونتعملمستقلةمصلحةوهيبكينيا.الفويةالحياة

(أم819)البشريالجنسنشوءكتبهومن،الحكومةمع

أم(.)839واحدةحياةالذأتيةوالسيرة

.اليوم:أنظر.لليلا

سكانهاعددفرنساشماليصناعيةمدينةليل

الكبرىليلمنطقةسكانوعددنسمة)424168

وصناعات،النسيجلصناعةمركزاتعتبرنسمة369)592

الإلكترونية،والأجهزة،السياراتإنتاجوتشمل،أخرى

،كبيرةطباعةدوربهاتوجدكما.والبتروكيميائيات

،للأصباغومعامل،النفطلتكريرومعاملومصائللسكر،



ةسور،لليلا203

و"شانوجويا،شوبنر،لوحاتعلىالفنيةمتاحفهاوتحتوي

خرين.وآ،يكدا

منحتها5ام،،03عامنحوأجلبتأمميسالف!منكيونقام

أ!هـيوح!!،احت!131ء.2عاماغرنساالفلاندرزحكومة

أسلسلامترختأومعاهدةأنإلا،أم807عامالمدينةممافوي

باحتلالهاالألانياالحيمشاقا.أم713عابمفرنساإلىأعادتها

الحربشيرأم(،819-161)4ال!زلىأعالميةاالحربشى

أم(.459-1)939الثانيةالعالمية

أحصيماأغرآ!اسورمنأطي!اسورة.سورة،الليل

.والتسعونالثمايخ!انشريفالصحففيترتيبها.المكية

الليلتسميتخاوجاءت.آيةوعشرونإحدىآياتهاعدد

طالعهأسه:قتايمثاأسذيااللففألهذاأعسمباصدرتالأنها

.ةأ-واأصس!صنامنالخاص

زعمله،الإساناسعيعرأحسورةاهذهتحدتتقدر

رأأضعيماإلىنها!تهث!،الحياةهذهفيأ!هونضاكفاحهوعن

أولا!خلفبنأميةتعذيب!اسبتهاأنويروىاررحي!إلى

بهمرعندماعنهاللهرضىبكرأبوفاشتراه،إسلامهبسبب

أعتقهإنما:!ونا!ضرفقال،اللهممبيلفيوأعتقهيعدبوهو

نعمةمنعندهلأحدوما)فنزأستعحدهلهحانتليد

اسل!:الالرضىولسوف*الأعلىربهوجهابتغاءإلاشتجزى

.12-أ!

،مه،بفاأغشىإذاأطي!!بابالقسماأحمورةاابتدأت

أ!فيمأاأت!:بالحا،وضيائهبإشعراقهالوجودأنارإذاأضهاروبا

عم!أنعلىأقسم،الأنثىواأسدكراالنوعينأوجدالذي

ت"ءيغشىإذاوالليلنم:متباينوطريقهما،محتلفالخلائة!

سعيكمإنيرلأوالأننىالذكرخلقوما-"ءتجلىإذاوالنهار

المسعادة،!مبيلىالسورةوضحتث!ا.4-1.الليللشنى!

وبينت،النجاةلطالبأطريهتارمعصترأحثعقاء،او!مبي!

نبهتثمالنار.وأهلالجنةوأه!والفجارالأبرارأوصاف

لاوهيحمعوها،اشتىلأموالهماأصاسابعضاغترارإلى

اللهعذابمنمكةأهلحذرتث!اشيئا.القيامةفيتنفعهم

حاميةنارم!وأنذره!،ورسولهلآياتهكذبممنوانتقامه

كذبالذي*الأشقىإلايصلاهالا*تلظىنارافأنذرتكم)

.16-41:اطيلا!وتولى

لخلقها!كأيالأتقىاسيجنبثاأضاراهدهأنأبانتثم

.وحدهاللهوجهابتغاءأصهوما

أغرآناآ!ات)تربالكريمالقرآنأيضا:انظر

الكريم.القرآنسور(بموسوره

ا!ا،ياتا!يا!سبارةا)صناعةالسيارة:انف!إ.هدريلدلائد،

(.المتحدة

بعدالنصارىبهايحتفلعطهدةالغطاسعكيدليلة

ينتهيوبهايخاير.6فيوذلكالميلادعيدمنيوما21

أجلةإحياءوشما.الغطاسعيدانظر:الميالأد.عيدموسما

إلىالحكماءلقدومذكرىأخربيةاأ!ضاشاشيلرأمخصاأا

ليلةإحياءيتمالشرقيةال!صائس!مطهـر.طفلىهوراطست!

ومازال.السلامعليهالمسيحأضع!يدثرىذأكطاساعيد

إحياءالهدايالمجلقوناليومإلىوأمحبانياأصياإيطافيالأطفالا

وفي.المسيحإلىالحكماءأحضرهااقيالهدايا!رىأسذ

6يومدالماءالتبركطقعر!االإعريقيةاأجونانيةاال!ضيسة

فيال!!اهنيلقيهصليببا!شردادالغواصونويقوميناير،

يتمالغطاسعيدلليلةالاحتفالثاد5ألماء.بامملوءموضر!

لاحتفالاتيوماعشرالاثنيبنهايةأءشمىاالعصورفي

عيدال!ضميديةشكسبيرمسى!حيةأحا5اهيا،د.أعياد

6يومعرضهاجرىقدعشرةالثانيةالليلةأوالغطاس

.مرةاالأويناير

.سورةالقدر،حاصه(بم)أيامرمفانانفر:.القدرليله

بعيدالألمانيالشعبفيهايحتفلاجدةوالييرلمجىليلة

مايوأولعيدعشيةتوافة!الليلةهذهر.المقدسوايبيرجس

يتجمعونالسحرةفإن،الخرافةكرتذوحسبما،عامك!!من

جبلقمةعلىبعطلتهمويحتفلون،الليلةهذهمتا!في

الهارز.جبالفيقمةأعلىوهي،أ!سبابباالمعطاةثرلرو

منالعالمأنحاءجميعفيمحبوبةحميدةشجيرةاللثلك

معظمفيالعربياسمهاشاعر.ةأحص!إاأزكمارحماأجا

المناخالمعتدلةالمناطقفيأغارسياأصليلكاوينمو،أطغاتا

أوروباشرقىجنوبفيالعاديالليلكينمو!صماآمميا،من

مليئةومنتشرةعريضةفروعولهأمتار،ستةارتفاعإلى

وتنموسماأ3نحوطوأ!ايبلغخضراءوأوراقالأزهار،با

طوليصلقدعناقيدلت!صنالأرجوانيةأوأجيضاءاالزهور

سم.25إلىمنهاالواحد

تقريبا،حديقةأيفىالليلكشجيراتزراعةيم!ش

منأجزاءزرعتإذاتنموفهيكبير.اهتمامإلىتحتاخولا

أنواعهاوبعض.جذورهاأوالمستويةأوالخضراءأعضائخا

المناخاتفيجيداوينموالتطعيماأوأصشت!!اطريهتص!يزرع

أصشماليةاالمناطقفيالمشا،تاستطاعتأ!ذأصك.أ!يةأصشماا

حجماالأكبرالازهارذاتالختلفةالأنواعام!!ضيرتطوير

الأبيضبينلونهاويتراوح.العاديالليلكمنأ!ائاأوالأكثر

الغامة!.الأحمرواالأرجوانيوا

بحفظهاالشتاءفيتتفتحالليلكأزهارجع!!يم!ش

فصلفيأصصتوصثيماوعادة.بالزجاجمحاطة
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المشاتلطورتالعالمأنحاءجميعليمشهورةج!يلةشجيرةالليلك

منها.كتيرةأنواعا

تزهر.الصيففصلفيالمنازلخارجإلىوتنقلالربيع

بهااحتفظإذاأسابيعخمسةإلىثلاثةخلالالشجيرات

م.427وم651بينتتراوححرارةدرجةعند

للوننظراليلكيالفاغالارجوانياللونيعسمى

الليلك.شجيراتبعضلأزهارالجذابالفاغالأرجواني

منولحل،الليلكجمالعنالشعراءمنكثيركتبوقد

التيالغنائيةالمقطوعة،الإنجليزيةفيالقصائد،تلكأجمل

لنكولنأبراهامموتعندويتمانوالتالشاعركتبها

عندالليلكيخبوعندماتسمىالتي،الأمريكىالرئي!

الإزهار.عتبة

.الزهرة:أيضانظرا

عددإفريقيا.شرقيجنوبفيملاويعاصمةليلودجو

فيليلونجونهرعلىتمإلمدينة.نسمة186و...سكانها

للتبغتجاريامركزاوتعتبر.بملاويالزراعيةالمنطقةوسط

.أخرىومنتجات

عاموفي.ام!.2عامليلونجوفيالاستيطانتم

عاصمةلتكوناختيرتحيثمدينةصارتأم669

أقلالحينذلكفيسكانهاوكانزومبا،منبدلآلملاوي

الزيادةفيأخذالسكانعددأنإلا،نسمة000.02من

التيالإنشائيةبرامإلحكومةمنسنواتعدةخلال

السكنية.والمناطق،الحكوميةوالمبانيالمصانعتشمل

.أمء79عامرسمياالعاصمةليلونجوصارت

م(.765-296اهـ،48-)73ليلىأبيابن

إمام.الكوفىالرحمنعبدأبوالرحمنعبدبنمحمد

عشرةعلىالقرآنقرأ،للكوفةوقاضيامفتياكانعلامة

صاحبفقيهاكان:العجليقال.بهماهرأوكان،شيوخ

وعطاءونافعالشعبيعنروى.الحديثجائزصدوقا،سنة

.وآخرونوالسفيانانشعبةعنهوروى،وطائفة

بنتليلىم(.07.-؟هـ،8.-؟)الأخيليةليلى

عامربنيمنالأخيليةكعببنشدادبنالرحالبنعبدالله

القرنفيعاشت،جميلةذكيةفصيحةشاعرة.صعصعةابن

عدهامولدها.عامالمؤرخونيحددولم،الهجريالأول

عنهاقالفقدالشعراء،فحولضمنالقدماءالنقادبعض

الكامل:كتابهفيالخنساءالمشهورةالشاعرةوعنالمبرد

لأكثرمتقدمتينأشعارهمافيبائنتينوليلىالخنساء"وكانت

سلامابنأنومع".صناعةفيتتقدمامرأةورب،الفحول

فيالفحولمناختارهممنضمنيذكرهالمالجمحي

عنحديثهسياقفىلكنهالشعراء،فحولطبقاتكتابه

عليه.غلبتالأخيليةليلىأنذكرالجعديأضابغةا

بينهاكانتشعريةمهاجاةخبرالأدبيةالمصادروتذكر

تلكفيعليهبالغلبةلهاحكموقد،الجعديالنابغةوبين

وشعرشعرهابينالأولالشعرنقادمايقارنوكثيرا.المهاجاة

الخنساء.شعرعلىشمعرهابعضهميفضلوقدالخنساء.

ليلىأن"أشعرت:السجستانيحاتملأبىالأصمعييقول

تتميزمنهماكلاأنيرىوبعفعهمالخنساء".منأشعر

تصرفاأكثر"ليلىزيد:أبويقولالشعر،فىمعينةبناحية

فىعموداأذهبوالخنساءلفظا،وأقوىبحراوأغزر

حبايحبهاكانفقدالحمير،بنتوبةمعأخبارولهاالرثاء".

حئاتبادلهليلىوكانتفيها.غزلقصائدولهعذريا،

بقصائدموتهبعدرثتهوقد.بهتتزوجلمولكنها،بحب

قولها:منها،مؤثرة

سيداواللهكان،إلهيمعاذ

نوافلهجفاالعلاتعلىجوادا

سبةالبخليرىخفاجياأغر

وأناملهالدىكفاهتحلب

قناتهصلباالهمبعيدعفيفا

غوائلهقليلامحياهجميلا

بعيرهأرغىالفميفماإذاو!ن

وفواضلهنيلهأتاهلديه

نأبعدمراتبضعالحجاجعلىالأخيليةليلىوفدت

ويقربها.يكرمهافكانشعرها،فيمدحتهوقد،كبرت

وعلىسفيانأبيبنمعاويةعلىأيضاوفدتإنها:ويقال

.مروانبنعبدالملك

الريبينبلدةوهى،بساوةتوفيتأنهاويروى

.الريإلىطريقهافىكانتوقد،وهمذان



بيترالسير،ليلي4،3

رسامأم(.068-161)8بيترالسير،ليلي

اتجةالأسرةلصوربلوحاتهاشتهرالمولد،هوأضدي

ليليآروقد.الشهيرةالبحريةوالشخصياتالإنجليزية

والملك،كروموي!وأوليفرالأولاتشارلزللملكلوحات

الملكي،أطقصررساماالثانيتشارلزوعينه.الثانيتشارلز

منأحديدااليومنجدو.م9671عامالفارسمرتبةومنحه

قاعةوكورتهامبتونقصرفيمعروضةليليلوحات

حرلنيتش.فيهولجريت

اسمهحاروبهوأضدا.أوترختمدينةفيليليوأرر

استتمررموأخدا،فيالفنونودرسدرفيز،فانبيترالحقيقي

.أم641عامإنجلترافي

دتم؟صا،:-أ،لساد1اصيراد)الطائرةان!:.أوتو،ليليئتال

)الدايات(.الشراعيةالطائرة

.م(7161-1)838كاميكيهاياليلى،ليليوكلاني

لعد1،-3918ا198م!الفترةشيهاوايمدصةصارت

!وي.الأكاديفيدالملكأحيهاموت

ثررةمعف!أعلىنيسيطهـركانواالذينالمستوطنونثار

امشعادةصلاليأجليوحاوأصتعندمام3918عامهاواي

ياهارصارتاسذأطثولتيجة.الملاجةالسلطاتبعض

نأتأم!الجديدةالح!صمةنتحطر،ام498عامجمهورية

الولاياترئيصأرإلا،هاوايبضمالمتحدةأ!لاياتاتقوم

عرشمها،إلىليليوكلانيإعادةنجاحدونحال،المتحدة

.م18!18عاالمتحدةالولاياتإلىهاوايضمتموأخيرا

بعد،أهتحدةاأ!لاياتاإلىبرحلتينليليوكلانيقامت

ألوهمالأغنيتهاتذ!صماغالبااليوموهيعرشها،فقدتأن

.هاوايفيالتقليديةالوداعأغميةصارتالتي

الجيقفيدواءأم(.449-091)!سيدجبوليم

-1)939الثانيةالعالميةالحربخلالبطلاصار،الصيني

الحربنخايةلعدمشغافورةفىتمتاللهأقيمأم(.459

.لذكراهتخليدا

وانتقلأصينابجسوبيفوحيانفي!مين!تبوليمولد

منالثلاثينياتوخلالعاما.61وعمرهسنغافورةإلى

سنغافورةدفاعاتإعدادفيساعدالميلاديالعشرينالقرن

ا!شطاعتصحينيةاتصاللجنةبتشكيلوقام،اليابانيينضد

يناير31وفي.المدنيالدفاعفيللمساعدةالعمالآ

نسفعلىأ!هأصابعيناالمحاجرعمالساعدأم429عام

علىمشغافورةطريهتلقطعالمعبد!شغاشورة-جوهورطريق

،أم429عامفبرايرفيمشغافورةسقوطوبعداليالانيين.

السرية.بالمقاومةوالتحق-أ!كم!تبا!شنجكئإلىانتقل

عامعاد،اشجالعنبحثاالهندإلىذهبأنبعدو

المقاومةإلىانضماحيثالملايو،فيبيراقإلىأم439

مارس27فياليابانيةالحربيةالشرطةفاكتشفتهالمسلحة

قتل.ثمافعذبأم449عام

صيني،طميبأم(.-579)9186كئجبونليم

منكلفيوالتعليميةالاجتماعيةالإصلاحاتفيثارك

تعاطيضدبحملةقاممنأولوح!ان.أ!بتارسنغافورة

أهميةبعدمالاعتقادفيهسادالديأ!قتاوفيالأفيور.ا

أم998عاموفيتعليمها.إلىيدعوصانالرأدتعليما

.البناتلتعليمالصينيةسنغافورةمدرسةإنشاءعلىساعد

أم887عاموفي.مشغافورةفي!ض!ثبودخيما:أسد

رافلس،معهدفييدرسصينيا!أهيكونأنفيمحى

أدنبره.جامعةفيالطبلدراسةم!صيةبمنحةويفور

منالتشريعيسنغافورةمجلسفيصيسياعضواوبوصفه

الحكومةطالبأم،209عامحتىرأم598عام

انتقلثم.الصينيينحياةشيأضحسيناتابمختلفانبريصانية

العامةللمستشفياتمفتشاصارحيثالص!!إلىذأسكبعد

خاصاسكرتيراتعيينهتمأم129اعاشيو.ب!ص!!في

لجمهوريةرئيسلأوصن،ياتأصشحصياطبيباو
كانام369وام219عاميل!تالفترد:فيأ!-.ا

الأعمالرجلأنشأهاالتيأمويلحامعةمديرأول

.صاحيتانأ!سمعافوريمطا

!عكانهاعددمدنها،وأكبربيروعاصمةور

الحضريةالمنطقةسكانوعدد،نسمة0093945

للتجارةالرئيسيالمركزتمثل.نسمة6).)00953

كمأ6نحوبعدعلىبيروغرليوتقع،والصناعةوالثقافة

المحيطغربيإلىالعاصمةمنطقةوتمتد.الهادئالمحيطمن

المنطقة.منالشرقإلىالأنديزجبالوتقع،الهادئ

ويخترقليما،وسطفىمارتنسان!عاحةتقع.المديحة

إلىالشرقمنالساحةأحصلمينا،ا،ارئيسىأجماشار!

الخاصة.والنواديوالمسارحأضادقابهاتحيصأبينما،الغرب

المركزوهي،أرماسديساحةتقعالجسوبأقصىفي

تاريخية،أبنيةعدةالميدانهذاوتواجهليما،لمدينةالأصلي

مبانوهناك،الحكومةوقصرالمدينةقاعةرليماحنيسةتشمل

التجاريةالمنطقةشوارعجانبيعلىتصطفعاليةحديثة

قصوركذلكليمافيوتوجد.مارتنسانساحةصتبالقر!

فيأسبانيةمستعمرةليماكانتعندمابناؤهاتمعديدة

أوائلوحتىالميلاديعشرالسادسالقرنمنالثلاثينيات

فيالقصورتلكوتستعمل.الميلاديعشرأضاسعاالقرن

مطاعم.أوومتاحفللحكومةمكاتبالحاضرالوقت
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عليهاتطهلحيت،المدينةوسطتاريخىأتربيرو-ليمافىأرماسديساحة

بنيتالتيالقصوربعضفيالغنيةالعائلاتتعيش

السكانيعيشبينما،مستعمرةالبلادكانتعندما

كثيرويعيعش.فخمةريفيةفيلاتأوشققفىالاخرون

المدينة.داخلالفقيرةالأحياءأوالعامةالمساكنفيمنهم

عشوائيةتجمعاتفىيعيشونالسكانثلثنحونجدكما

فىالمنازلتختلفلا.بالمدينةتحيطالصغيرةالمدنتسمى

موادمنالمصنوعةالأكواخعنكثيراالتجمعاتتلك

والصفيح.والتبنالمقوىوالورقكالخيزران

هنديأوأسبانياوهنديأصلمنليماسكانأغلب

هنودلغةأوالألممبانيةاللغةيتحدثون،مختلطأسباني-

السياحيةالأماكنوتشتملالكويتشوا.تسمىالتيالإنكا

الفنونومتحفالبهيروفيةالثقافةمتحفعلىليمافي

والمدينة،ماشاكاماكأطلالتوجدمنهاوبالقرب،الوطني

وجامعة،الوطنيةبيرومكتبةبهاتوجدكما.القديمةالهندية

انظر:.الجنوبيةأمريكافيجامعةأقدموهي،ماركوسسان

سيمفونية،أوركستراوللمدينة.جامعة،ماركوسسان

والألعابالقدموكرةالسينماوتعتبر.وطنيةمسرحيةوفرقة

سكانلدىالمفضلةالترفيهوسائلمنالأخرىالرياضية

ليما.

الحكومةنشاطاتعلىالاقتصاديعتمدالاقتصاد.

تعد.المدينةسكانمنعددأكبربالحكومةويعمل،الوطنية

الحكم.وق!رالبلديةمبىمثل:رئيسيةمبان

وتشتملبيرو،فيالرئيسيالصناعيالمركزأيضاليما

والصوفيةالقطيةوالأقمشةالملابسعلىالرئيسيةمنتجاتها

المتاحف،السائحينجذبعواملومن.والأسماك

المدينةوفيوحولها.ليمافيالأخرىالثقافيةوالمميزات

يوجدليما،منكما3نحوتبعدالتىكالو،،الساحلية

العاصمة.يخدمانومطارميناء

فرانسيسكوالأسبانيالمغامراستولى.تاريخيةنبدة

وأنشأ،أم533وأ32ءعاميبيرومعظمعلىبيزارو

للحكومةمركزاصارتحيث،أم535عامليمامدينة

عشرالسالغالقرنينخلالالجنوبيةأمريكافيالأسبانية

الميلاديين.عشروالثامن

العشرينالقرنخلالالصناعيليماتطورمعظمحدث

منكثيرانتقلالعشرينالقرنمنتصفومنذ،الميلادي

المكمغيرةوالمجتمعاتالريفيةالمناطقمنالمدينةإلىالمواطنين

أزمةنشأتلذلكونتيجة،العملفرصعنللبحث

للتوسعنتيجةالتلوثمخاطرالمدينةتواجهكما،إسكانية

.السياراتعددوازديادالصناعي

بيرو.:أيضاانظر

عددأيردندا،شماليفيمحديحكممنطقةليمافادي

مدينةفيالمنطقةتتمركز.نسمة)44192سكانها



ليمبوبو،نهر603

أخدنديريببتتقع5،اشرنهرعلىأخجاريةاليمافادي

يهتما.الأطلسياوالمحيصأفويلأ!فضفافعلىثوشينو

طسأصصاأواالغلاأ!بزراعةأجمافادممبمنطقةفيالمزارعون

علىالضأترعيفيأيضاويعملون،العلفونباتات

تشملو.أ،أجانوااصلحماالإنتاجالماشيةويربونالمرتفعات

اطلالبه!وصناعةالطباعة:ليمافاديفيثمةاولالصناعات

الحميلةأ!الحبامساظرتشكلى.الصناعيةوالأليافالنسائية

الجميلةالأطلسياوشواطئالممطهقةشرقيوجنوبشمال

يرحأصسيا!.ارللزائرينجذبمناطقأحسياحيةاأطنشآتوا

.أم016عامإلىالحديثةأجمافاديمدينةتاريخ

طسافيجربمنىانهرأجمبوبولهردهر.ليميويو،

أجمبوبونهريسعإفريقيا.شرقيجنو!تقريبا00613

شمالفيأجةأحتسمااالمقاطعةب!تويفص!!،المرتفعاتمن

يجتازاتقمازمبابويروبتسواناإفريقياجنوبشرقي

كبلنجردياردوصف.الهنديالمحيطفيليصبموزمبيق

أحط!ا،ا!!"أجمسصبقولهالفيلطفلقصتهفيالنهرهذا

أيضاويسمىالمظهر"!.الزيتي،للخضرةالضاربالرمادي

مياهمسهأ79وآخر)التمساح(.الكروكودايلنهر

أسةأ!محاال!تفيتراوحأضهراباقيأماوالجزر،المديتجاذبها

موسممافيأ!ادراوالفيضان،الجفافاموفي

كيمبوبو.أسهرئيسيأاالرافدأجفانتزأرنهرالامطار.ويعتبر

شرهأ!ذهـأصهاطو!ثديحيوادالهوبرأوالليمور

ولعضهاأسؤهـدد،لاشبيهةأسليموراأنوابوبعضالوبر.كثيف

شيالحيمورادعيمت!.أ!شاجبااوالفئرانيشبهالآخر

الساحلنخاهجزروهي،فق!أالقمروجزرمدغشقر

لإفريقيا.الشرقيالجنوبي

شجارالأفيالليمورحيواناتعالبيةتس!حمتو

ليضها،روالطيورالأوراقواالثمار،تأكلوهي.الوقت

وتتحرك.الصغيرةالحيواناتصتذلكوغير،والحشرات

يشمصأبينماأضهاراأثناءرئيسيةلصفةالليمورأنواعبعض

ليلا.بعضها

أطونارالحجمافيحصثيراالليمورحيواناتتختلف

أصغرواحدصوهوالأصغرالفأرفليموروالمظهر.

يزنأحال!،افيكالإنساد(أخديياتاتشم!!)رتبةالرئيسات

البنيالحيوانوهذا،الذنببدونسماأ3وطولهج!،57

حلقىالليمورأماالفروذاالفأريشبهأطوناالرماديأو

لهماأنإلا،القردةفيشبهانالعنقمطوقالليموروالذيل

طولحتىالذ!حلقىأصليموراوينمومدببا.طويلاأنفا

بيضاء،سفليةوأجزاءرماديظهرالحيوانولهذا،سم38

المطوقوالليمور.الذيلعلىوسوداح!بيضاءوبريةوحلقات

ويعيمت!التشارا،التد!ةالحيوالاتأ!خرس!احد"الذيلحلقيالليمور

الأحرىاااللأنواعاعكصوعلىمدعحتسقر.ص!!أرراحمباحوءاررك!

الأشحار.اعرويىلأرصرا!عريعيضصإكهاعلحو!س

بصفةالوبرصثيفشرووله6-ا،0طوأ!هيبلغأحنة!ا

فراءأ!االعنقمطهوقأطيموراحيواناتومعظم.خاصة

فرولهوبعضهاأ!بر.ا!ضيفعمقوطوقوليضاء،سوداء

هوآخرنوعوهناك.الأبيضمنبدلأللأحمريمي!!بني

.الأخرىالأنواعمنأيايشبهلاالذيآي-الآيليمور

.سنجاب،آي-الآي:انظر

إندريوهما،بالقردةالشبيهةالليمورأنواعمنواثنان

يقفزالأشجاروفي،قويةخلفيةأرجللهماسيفاكما،و

الحيواناتمعظمبينماآخر،أإجذعمنالنوعانهذان

والإندريآخر.إلىضخمنتقفزالأشجاراعلىتعسحز!انتي

حوالىطولهيباحيثحجما،أطيموراأنواعصبرأهو

السفليةالاجزاءفيأبيضوفروأ!عود،ظهرأسهو،داسم.

سم.05حواليطولهشيبلغأصسيفاكااأما.جسمهمن

ال!صيرةالمفترسةالحيواناتلقلة،قليلونأعداءوأطيمور

فيهايعيشالتيالمنصقةافيأخرىحيواناتشاتأاختي

معرضةأصبحتأطيموراأنواعمنكثيراأسك!رالليمور.

التيالغاباتفيالأشجارامنحصثيراأضاسق!إفقدللخطر.

.الحيواناتهذهفيهاتعيع!



703لليمونا

طولعلىكميرةحلديةثمياتلهبل،حقيقةيطرلاالطائرالليمور

يشكلأرجلهالحيوانيمدوعندما.وذنبهوأرجلهعنقةترلطجوانبه

.أخرىإلىشحرةم!التزلقفييستحدمهماجناحينالحلدهدا

بامعمأيضاويعرفثدىحيوانالطافرالليمور

حجمفيوهوآسيا.شرقيجنوبالأصلىموطنهكولجو،

مدغشقربليموراتالطائرةلليموراتصلةلاتقريبا.القط

الليمور.:انظر.الحقيقية

إلىشجرةمنالانسيابالطائرةالليموراتتستطيع

تطير.لاالأمرواقعفيلكنها.م09مدىإلىشجرة

وأرجلهعنقهبينتصلجلدهجانبيعلىالكبيرةفالثنيات

جناحينالجلدهذايشكلأرجلهيمدوعندما.وذنبه

.الانسيابفييستخدمهما

ووبر،كبيرتانوعينانمحدد،وجهالطائرةلليمورات

الغاباتفىوتعيشبيضاء.بنقاطرماديأوأسمر

الاستوائية.والأوراقوالفواكهالأزهاروتأكلالاستوائية

عدديحتفظ.سنةكلواحدامولوداالإناثأغلبتلد

لصعوبةوذلك،طائرةبليموراتالحيواناتحدائقمنقليل

لها.غذاءعلىالحصول

.الثدييات:أيضاانو

الناسويستمتع.حمضيةبيضيةصغيرةثمرةالليمو!

بهاالتيوالمشروباتبالأطعمةالعالمأنحاءمنكثيرفي

مذاتأصنافهولمعظما،طيبةرائحةولليمون.الليموننكهة

العديدعلىيحتويكماج،بفيتامينغنىوهو.حمضى

.بفيتاميناتمن

الهسبريديوم.تسمىاللبيةالثمارمننوعوالليمون

حواليوقطرها،سم.57حوالىالليمونثمرةطولويبلغ

وتت!صن.الحلمةيشبهنتوءطرفيهابأحدويوجد.سم5

اللبعلىتحتويفصوص01إلى8منالداخلمنالثمرة

دقيقةغددالصفراءالجلديةوبالقشرةوالبذور.والعصمير

عطريا.زيتاتنتج

مذاقهبسببالطازجالليمونالناسيأكلأنيندر

فيالليمونوزيتعصيريستخدمهذاومع.الحمضي

شرابيصنعفمثلا.الغذائيةالمنتجاتمنعريضةتشكيلة

الأخرىالمشروباتمنوالعديد)الليمونادة(المحلىالليمون

والكعك،الحلوياتمثلالأطعمةأنكما.الليمونبعصير

أطباقمنالعديدإلىبالإضافة،والسلطات،والبسكويت

وزيتهالليمونعصيرإليهايضاف،واللحومالسمك

نكهة.لإعطائها

العديدفىمعطرةمادةكذلكالليمونزيتيستخدم

المحزليةالتنظيفمنتجاتمثلالغذائيةغيرالأخرىالموادمن

.الأخرىالتجميلوموادوالعطوروالشامبووالصابون

سنوياالليمونمنمتريطنمليون.23حوالىويزرع

العالمفيلليمونمنتجةبلادثلاثةوأكبر.العالمأرجاءفى

فألممبانيا.المتحدةفالولاياتإيطالياهى

الليمونشجرةارتفاعيصلأنيمكن.الليمونرراعة

وتحمل،بالاشواكمغطاةوهي.م.57إلى،6ءمن

باهت.لونذاتخضراء،الطرفمستدقةطويلةأوراقا

طوالالرائحةعطرةبيضاءكبيرةأزهاراالأشجاروتنتج

مبيضمنالليمونثمرةوتتكونالشتاء.عدافيما،العام

تفتحمنأشهرثمانيةأولمسبعةحوالىبعدوتنضج،الزهرة

فىوالثمارالأزهارالليمونأشجارتحملوقد.الزهرة

نفسه.الوقت

منتقطعالتيالبراعممنالليمونأشجارتزرع

ويتم.الليمونثمارمنالمطلوبالنوعتنتجالتيالأشجار

لليمونالمنتجةالرئيسيةالأقطار

سنوياالمترية،لأطنانالليمودإنتاح

..............إيطاليا

متريطن.000396

1000000055....المتحدةالود!يات

متريطن.000663

............أسباليا

متريطنه!00/9"

ا..........الأرجن!!

متريطن5)70"".

".......تركيا

متريطن374،"".

0191التلاتالعسواتمتوحمطتمتلالأرقام

الأمري!ج!.اارراعةورارةرالمص



الأخضرالليمون803

جذورتسمىائتىأصليموداأشجارنبتاتفيالبراع!اتطعيما

.النباتتطعيم:انف!إالأصوأ!(.)1الجذرفسيلةأوالتطعيم

أءمراض،أطقاومتئهاأضطعيماجدورأصنافاختيارويتم

إنتاجفيالليمونأشجاروتبدأ.متنوعةأخرىولأسباب

يستمروبعضها،التطعيبممنأرلمشواتحواليبعدالثمار

الليمونأشجارتصابوقدعاما.05حتىالثمارإنتاجفى

قدكذلكأضجمد،ادرجاتومنأصقيعامنأمخةبابأضرار

النباتقملوالسوسمثلالحشريةالآفاتتهاجمها

أصنافبزراعةالحشراتويكاشالمزارعون.والترلسة

الأشجاربرشوكذلك،الافاتتقاومالتيالأشعجار

بمبيداتالبساتي!يرشونأنهمكما.الحشريةبالمبيدات

وتمارأزراقتصيبالتيالفطريةالأمراضلمكافحةالفطر

الأشجار.وجذور

طوالالثمارالليمونأشجارتحمل.وا!لعالجقالجحى

فيمراتعشرإلىمرت!تالثمارالزارعونيجنىو،العام

يتمطازجةثمارابيعهيرادالذيأطيمونواالواحد.العام

تحتتخزينهثامعالجتهتتمثم،نضجهيحتملأنقبلجنيه

خاصة.ظروف

فيالحيمونامشمأي!صنأنيحتمل.تاريخيةنبذة

قاموقدأ!ملايا.اجبالمنأغربباالهندشرقيشمال

،الميلاديأضانياأ!رنافيإيطالياإلىالهندمنبنقلهالعرب

.الميلاديعشرأضانياالقرنفيأممبانياإلىلما

.الثمرة،الموالح،الليمونيكحمضأيضا:انظر

الحمضيلع!كحيرهاأساساتررعلتحائعةحمصيةدتو)يم!!(.الليمون

الليمونوأيتسحار.طارحةلاكهةالليمونكليزما:نادراالعص!.ورسدا

عمتمراضماراأسراعايححىولدلك،اصعاماا!أضماهـصوااتحكل()أعلاه

.أأحااك!ا!ص

موصدالشكلمستديرةفاكهةالأ!حصراللبمون

مناخضراراأكثرومي،الجهتينمنآحرمافىبارزجزء

الآنتنموأنهاإلا،هنديأصلهاصغيرةتمجرتهاو.الليمون

والمكسيك،،الغربيةالهندوجزر،المتوسطالبحرحوضشي

.المتحدةوالولايات

المسحةداتورهورهايرةأحصابأوراقهاتتميرالأخضرالليمونشجرة

فاكهتهاوتنصج،غالمانيعاشلمىوترهرت!!السما!ي:شليع،الأرحوالمجةا

ألتسهر.ارلعةإلىتلاتهحلال



903بياولين

عناقيد.شكلفيتنموالتيالحمصيهاتمنالأخضرالليمون

من3لأكثرالأخضرالليمونشجرةتنموأنالنادرمن

الليمونع!ميرمصدرلأنهامهمةفاكهةوتعدم،5.3إلى

للمشروباتالنكهةلإضافةيستعملالذي،الليمونوزلمجط

لأطعمة.وا

الجميلةالأشمجارمنمجموعةالحمضيالليمون

أيضاوتعرف،الشمالىالكرةنصففىتوجدالتيالظليلة

وهناك.الأمريكىالزيزفونانظر:.الأمريكيبالزيزفون

.الزيزفونمننوعا45نحو

منعناقيدالصيففصلفيالحمضيالليمونينتج

تجذبالتىالصفراء،أوالبيضاء،الفواحةالصغيرةالزهور

سامةتكونقدرحيقهامنالكبيرةالجرعاتولكن.النحل

الشايلإنتاجوتستعملالزهورتجمعأوروباوفي.للنحل

العنب.تشبهحباتمنهاتتساقطالخريفوخلال.العشبي

إمكانهاوفي،الرطبةالعميقةالتربةفيجيداتنمووهي

إلاتتأثرولا،التحملقويةأنهاكما،الجافةالمناطقفيالبقاء

تتأثرولا،النباتاتتصيبالتيالفتاكةالأمراضمنبالقليل

.المدنفيتزدهرفهيلذلكالهواء،بتلوثكثيرا

اللونذوالحمضيةالليمونأشجارخشبيستعمل

الط!وأدواتوالأثاثالبيانو،مفاتيحصناعةفيالخفيف

النحت.فياستعمالهأيضئااشتهرلذلك.تشكيلهلسهولة

وقد،كثيرةمناطقفىللزينةالحمضيالليمونشجريزرع

الحمفصيالليمونبألمانيابرلينفىالرئيسيالشارعسمى

به.تحيطالتيالكثيرة،الحمضيةالليمونلأشجارنسبة

مستشرقم(.7861-1081)وليمإدوارد،لين

ومؤلفات،وليلةليلةألفكتاببترجمتهأفمتهرإنجليزي

منالكبيرقاموسهمنها،الإسلامىالعربيبالشرقتتصل

الإنجليزية.اللغةإلىالعربيةاللغة

بجامعةوالتحق،الإنجليزيةهيرفوردقريةفيلينولد

وانصرفبها،الجامعىتعليمهيكمللملكنه،كمبردج

عاممصرإلىفسافربمالشرقيةالدراساتإلىذلكمنبدلأ

مصرطبيعةفيهادرسأعوأمثلاثةأقامحيث،ام825

الاجتماعيةأهلهاحياةفيوتأملوتاريخها،الجغرافية

شهرتهفيسبباكانبكتابذلكمنفخرج،والاقتصادية

عامإلاينشرهلموعاداتهمالمحدثينالمصرصل!نطباععنوانه

فىالكتابمنالأولىالطبعةنفدتوقد.ام836

لين.حياةأثناءطبعاتخمسمنهطبعتثمفقط،أسبوعين

،بماوليلةليلةألفترجمةإلىذلكبعدلينانصرف

إذادقيقةترجمتهفجاءت،أم84و.أم838عامى

السابقة.الأوروبيةبالترجماتقيست

انتهتأعوامسبعةبهافأقاممصرإلىذلكبعدلينعاد

معجمهعلىالفترةتلكفييعملوكانأم،984عام

بأياموفاتهقبلإلايتمهلمالذيأجزأءالثمانيةذيالكبير

القواميسمنعددعلىمعجمهفيليناعتمدوقد.قلائل

والقاموسمنظورلابنالعربلسانمنها،الكبيرةالعربية

والصحاح،للزبيديالعروسوتاجللفيروزأبادي،المحيط

،أم863عاح!المعجممنالأولالجزءظهر.للجوهري

فلمالاخيرةالثلاثةالأجزاءأما.أم876عاموالخامس

وفاته.بعدإلاتظهر

فيالصيندفاعوزيرام(.719-91)70بياولين

الستينياتنهايةوفي.أم719عامإلىام9ء9منالفترة

المرشحلينكان،العشرينالقرنمنالسبعينياتوبداية

الشيوعيالحزبرئيستونجماوتسيلخلافةالرسمي

العامة.الحياةمنأم719عاماختفىلينأنإلا،الصيني

تحطمجراءمنماتأنهالصينأعلنتأم729عاموفي

منالهربمحاولتهأثناءأم،719عاممنغوليافيطائرته

علىوالاستيلاءماواغتيالمحاولةفيفشلهبعد،الصين

وزيرابوصفه.السلطة

جيمقيرأسلينكانللدفاع

كانكما،الشعبيالتحرير

الأحمر،الحرسيرأسلفترة

تمالشبابمنمجموعةوهو

منالستينياتفيتكوينها

ماو.لتأييدالعشرينالقرن

مقاطعةفيلينولد

فيوكان)هيوبا(هيوي

بياولينكايشيانجطلابمقدمة



فيراالسيدهلين،031

أخحقار،العسكريةوامبوأكاديميةفيالمتفوقينشعيك

تخرجه.بعدالشيوعيةماوبجيوش

فيالمتقدمةالجيولققادأم359وأم34!عاممطفي

الصينقواتأضفاديالطويلةكم(0079)ادمسيرة

اليابانيةالقواتعلىانتصاراتلينحقق)تايوان(.الوطنية

الجيوشوعلى،العشرينالقرنمنالثلاثينياتآخرفي

الأهلية.الصينحربفي()تايوانالوطنية

أثناءعرنتمغنية(.أم-)179اليراالسيدةلين،

وقد.المذاعةوأغانيهابتسجيلاتهاالثانيةالعالميةالحرب

بمغنيةلقبتلذا،البريطانيينالجنودبينأغانيهااشتهرت

دوفرصخور،ثانيةسنلتفىأغانيها:أشهرمن.القوات

البيفماء.

ظهورهاأوأ!وكان،بلندنلويسمارجريتفيراولدت

العديدمعغنتعمرها.منالسابعةفيوهيالمسرحعلى

أححتمرير.اأغررامنوالأربعينياتالثلاثينياتفيالفرقمن

منحمنأ:ل!صانت.طويلةأ!ترةالحر!بعدعملهاامتد

عامشىذأ!كشانوبريطانيا،فيالقائدةالسيدةلقب

.أم759

فىورائدناشرأم(.79.أ-09)2ألنالسيرلين،

.جيدةوبنوعيةمخفضةبأسعارالإنجليزيةالكتبطباعة

الموادمنمعينةنوعيةإلىالجمهورلحاجةتفطهوكان

وهي-أسسهاالتىالشركةجعلفىكبيردورالمقروءة

العالمفيالنشردورأنججعإحدى-المحدودةبنجوينكتب

بالإنجليزية.الناطق

فيبريستولمدينةفيوليمزلينوسميلينولدوقد

لدىتدربم9191عاموفيإنجلترا.منالغربىالجنوب

فيكانوعندمالندد.فيهيدبودليفىلينجونالناشر

عاماستقالوقدلين،ألنإضاسمهغيرهيدبودلي

حققتالتيال!ضبلنشربنجويندارليؤسرأم36!

فىبماالنشرفىأخرىمغامراتلينوبدأمعريعا،نجاحا

وبوفن.بيليكانسلسلاتذلك

مخرجم(.1991-091)8دياليدالسير،لين

لأفضلالأكاديميةبجوائزفازمشهور.إنجليزيسينمائي

ولورنسأم(؟)579كواينهرعلىالجسرلفيلممخرج

(.م2691)العرب

السينمائيةمهنتهوبدألإنجلترا.كرويدونفىلينولد

المهاممنعدذاأنجزوقد.عشرةالتاسعةسنفيلندنفى

أواسطفيناجحاأفلاممحرريصبحأنقبل،المتنوعة

مخرجاماظهرأوللينظهر.العشرينالقرنثلاثينيات

فىاشتركالذيأم(،)429فيهنخدمالذيفيلمفى

نويلالسيرالإنجليزيالمسرحىالمؤلفمعإخراجه

بطولةلتصويره،الاسعتحسانالفيلمحازوقد.كوارد

-1)939الثانيةالعالميةالحربأثناءالبريطاني!!البحارة

أم(.459

روايتينعناقتباسهماتممشهورينفيلم!تل!تأخرج

عظيمةآمالهماديكنزتشارلزالإنجليزيللمؤلف

أيضاأخرجكماام(.49)8تويستأوليفر(بم491)6

أم(بم9)45اللرح!الروحالخياليةال!صميديةالمسرحية

الصيفام(؟9)45الوجيزةالمواجهةالغراميةوالقصص

زيفاجودكتورالروسيةالتاريخيةالملحمةأم(بم9ه)ء

الهندإلىرحلةالآسيويةالمسرحيةأم(بم)659

ام(،)529الصوتحاجزرأخرجأس!تأنتجام(.)849

ليناليزابيثالملكةرفعتوقد.مثيرةطيرادمسرحيةوهي

.أم849عامفارسرتبةإلى

مودعأيردندي،أم(.19-5أ)875هيوالسيرلدن،

غرقوقد،الأيرلنديةالفنيةاللوحاتيجمع!ساناغنور،با

الحربأثناءبالطوربيد،لوسيتانيأجاخرةانسفتعندما

93منالمؤلفةمجموعتهيتركأنلينعزم.الأولىالعالمية

صالةلدى،الفرنسيةالانطباعيةالرسوماتمنلوحة

هذهتبينالتيالوثيقةولكنأيرلندا،فيالوطنيةالعرض

ولهذابها،يعتدلملذلكونتيجة،موقعةتكنأصمالرغبة

هذهلندنفىالوطنيةالعرضصالةاحتجزت،السبب

عقدتأم959عاموفىتملكها.كانتالتيالرسوم

عرضتتقاسمأنمنتم!ضهااتفاقيةالعرضصالات

أصئ،أم419عاموفى.دبلنإقليمفيلينولد.الرسوم

الأيرلندية.الوطنيةالعرضلصالةمديرا

صينيمثقفأم(.769-)5918يوثالجلين،

مفهومةوجعلها،الصينيةالثقافةتأصيلفيساعدوكاتب

نأأهميةأم(؟)359وأهليبلادي:مثلكتبهفىللغرب

ومسرحياترواياتكتبكماأم(،)379نحيا

وأشهر.الإنجليزيةباللغةللمسافرينوإرشاداتومقالات

مهبفىورقةأم(بم)939بكينفيلحظاترواياته

فىقصيرةصينيةرواياتثلاثوترجمبم(أ429)الريح

حكمةوطعأم(،)519والراهبةالارملةمجموعة

والهندالصينحكمةأم(،)389كونفوشيوس

اء(.)429

المحتاراتمجلةبتألمسيسلينقامام،329عاموفي

اللغةبإصلاحمهتماكانسريعا.نجاحاحققتالتىالأدبية

اللهجةلكتابةنظامتطويرفىبارزادوراوأدى،الصينية
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روماتزي،جويبنظاميعرفاللاتينيةبالحروفالصمينية

قام.الصينيةباللغةالكتابةتبسيطإلىالنظامهذاأدىوقد

عامنشرمهمإنجليزي-صينيقاموسبإعدادأيضالين

.ام729

بالتدريسقام(أمويلهايقال)أيضازيامنفيلينولد

.أم269و2391عاميبينبكينفيالوطنيةالجامعةفي

2791عاميالوطنيةالحكومةمعخدمأنوبعد

فيوعاشوالترجمةللكتابةنفسهنذرأم،289و

وتوفيام،669و3691بينالفترةفيالمتحدةالولايات

كو!.هوجفي

فيكبرىلمقاطعةرئيسيمائيكرلينانهر!.في،

جبالمنحدراتمنالنهرينبعبروسيا.سيبرياشرقى

لمسافةالشرقىالشمالاتجاهفىوينساببايكال

بحرعبرالشمالىالمتجمدألمحيطفيويصبكم،00424

السفنوتستطيع.كم204النهردلتاعرضويبلغ،لبتيف

تقريبا.كم.0023لمسافةالنهرفيتبحرأن

6.2نحومقدارهامساحةمياهبتصريفلينانهريقوم

لمعرفةتقريبا.كندأمساحةثلثتعادلوهي،21مليون

هيلينانهرفروعوأهمروسيا.خريطةانظرالنهر،موقع

فيلياي.ونهر،ألدنونهرأولكماونهرفيتيمنهر

منطقةعبرالنهريمرلينالنهرالأوسطالمجرىطولعلى

التركية.القبائلإلىينتموناليقوتيسمونقوميسكنها

وتربيةوالزراعةالأسماكصيدمنرزقهمويكسبون

يكوتسك.هىالنهرعلىالمدنوأكبر.الحيوانات

-ا)498إدواردجون-جونز،لينارد

السوائلتركيبدرسطبيعيةكيمياءعالمأم(.459

الذرية.والتفاعلاتالجزيئيوالتركيب،السطحوكيمياء

الكيمياءبتدريسوقاموكمبردج،مانشسترفىدرسوقد

عامفارسمرتبةمنحوقدكمبردجبجامعةالن!ية

.أم469

طبيبأم(.452-ا؟046)توماسليئاكر،

وكانإنجلترا،فىالأطباءكليةتأسيسفيساهمإنجليزي

الطبدراسةإدخالإلىيهدفوكان.لهارئيسأول

جامعةفىللمادةكرلمسئاوأسس،الجامعاتفي

إلا،الثامنهنريللملكخاصاطبيباتعيينهتمأكسفورد.

قاموقد.الكلاسيكيةبثقافتهأكثرحياتهأثناءاشتهرأنه

فيكتباأعدكماوأرسعطو،جالينوسأعمالبترجمة

لإرازمسالإغريقيةاللغةبتدريسوقام،اللاتينيالنحو

مور.وتوماس

جزءاقشكلوفروعهلينانهر

فىضحمصر!لظهاممن

الشرقية.سيبريا



لفرا،لينتون231

أمري!يأ-اعا.(م3561-981)3لفرا،لينتون

ومفهومالمرتبةمفهومطورالإنسانعلمفيمتخصص

علماءمنكثيريستعملهاالتيالمفاهيممنوهما،الوظيفة

.الاجتماع

منتت!صنالاجتماعيةالشخصمرتبةأنلينتونيعتقد

يحققهاأنإماادرتبةوهذه،وواجباتحقوقمجموعة

المجتمأسهيحددهاأنوإماالخاصبمجهودهالشخص

الجنعه!.أو،االمابوةاأوكالعمر،بعفالمميزاتعلىاعتمادا

تحدداقيهىأصشحصرامرتبةبأنكذلكويعتقد

كيفشرحكما.المجتمعفيالشخصوظيفةأي،دوره

فى:ساعد.شخصيتهفىالاجتماعيةالشخصوظيفةتؤثر

منمعيناعانوتنت!تلقافةكلبأنالقائلةالنظروجهةتطوير

الأساممية.الشخصية

أطدكتوراهدراستهأثناءوفيفيلادأعيا،فيلينتونولد

وفيبوكيسيزيا.آتارفيبأبحاثقامهارفارد،جامعةفي

مدغشقرشىعالقأم279وأم259عاميبينالفترة

أضدريعرابهيئةبعدفيماالتحة!ثم،ألمنطقةاثقافةودرس

!صتبتشملى.وييلكولومبياوجامعتيوسكنسنبجامعة

الثقافيةالحلفيةا(بمأ)369الإنساندراسةلينتون

أم(.)459للشخصية

كاريحمة(.)سدغالفيتامين؟التغذيةانظر:.جيمسليئد،

كانت،سويديةمغحيةأم(.ا-082887)!جيدي،ليئلى

أدائهاعنفضلاعشر،التاسعالقرنفيالمغنياتأشهرمن

وكان.المو!حيقيةوالحفلاتالأوبرامسرحفيالممتاز

السيطرةفيومقدرتها،النغماتالمتعددالمميزلصوتها

لقبعليهافأطلقواالجمهورإعجابأكسبتهاميزات،عليه

.السويديالعندليب

عامالأولظهورهاوكانستوكهلمصىليندلدتو

ثلاثوبعدشتز.فريزديرفيأحاثيدورصىأم838

درزدنإلىسافرتثم،للدراسةباريسإلىدهبت،سوأت

9184عاموبعد.الألمانيةباللغةمعرشتهانزيادةلألمانيا،

ما085عاميوبينأوبرا.مغنيةأحم!اعرتقاعدت

الوقتلبعضالمتحدةالولاياتأنحاءصىتجولتأم852و

مالفيرن،فيليندتوفيت.لارنم.ت.بالخرجإدارةتحت

دمانجلترا.ووسترشايربمنصمهآ

-2091)أوغسطستشارلز،ليندبيرج

المحيطعبررحلةبأولقامأمريكىطيارأم(.749

عاممايو12-02فيتوقف:بدونبمفردهالأطلسى

الأطلسيالمحيطعبرواآخرونطيارونهناكو.ام627

وحيدابذلكيقومشخصأولكانأجندبيرخأ!ش،قبله

عالميةشصةالفذالعملهذالهجلبوقد.توقصوبلا

سريع.بش!4!

رحلةلأولقامالديليمدلمجرحعلىأطلقأطياالاس!كانالوجدالصقر

كم.هلأ097حلالهاقطعحيثأم،279عامدلكوكارصاعة،33

رحلتهاستعرقتوقد.الأطلسىالمحيطعرزحيدا،،توقصدون
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بالولاياتدترويتفىليندبيرجأوغسطمه!تشارلزولد

ميكانيكيةمقدرةطفولتهخلالوأظهر.الأمريكيةالمتحدة

لدراسةوسكنسنجامعةدخلعاماأ8بلغوعندما.فذة

إلىليندبيرجذهبأم449عاممنابريلوفي.الهندسة

والأسطولللجيعث!مستشاراالهادئالمحيطحربمنطقة

سلاحفيعميدبرتبةأيزنهاوردوايتالرئيصوعينه.الأمريكي

أميركانبانخطوطعينتهكما.أم154عامالأمريكيالجو

طائرةتصميمفيساعدهاوقدلها،مستشاراالعالميةالجوية

كتابهأم539عامليندبيرجنشروأخيرا.النفالة747البوينج

.ام459عامبوليتزرجائزةنالالذيلويسسانتروح

كيدوخمصةبعدتمكلدىصغيرةجزيرةليئدسفارن

وطولهابإنجلترا،الشماليةنورثمبرلاندمعاحلمنمترات

كم16مسافةعلىوتقعكم3وعرضهاءكمحوالى

باليابسةالجزيرةتتصلتويد.-أبون-بيرويكشرقىجنوب

)هوليالمقدسةبالجزيرةأيضاوتعرفالجزر.انخفاضعند

رائع.جمالذاتمنطقةوهيايلاند(

.أم.3!عامباؤهتمالمبىوهدابآثارها،اشتهرتليندسفارن

قساوسةقام،الميلاديالسالغالقرنأواخرفي

منلاتينيةنسخةعلىتحتويمخطوطةباعدادليندسفارن

فىالآنالموجودةليندسفارنأناجيلنقلتثم،الأناجيل

بالقربستريت-لي-تشسترإلىبلندنالبريطانيةالمكتبة

وفي.الإسكندينافيينغاراتأثناء،آمنةلحفظهادرهاممن

النورثمبريةباللهجةترجمةألدردسانتأضافم079عام

اللاتينية.الخطوطةسطوربين

فيمحديةحكومةمقاطعةالشرقيةليندسي

نسمة.11،ء006سكانهاعدديبلغبإنجلترا.لنكولنشاير

ولاوث،وهورنكاسل،ألفورد،الرئيسيةالمدنوتشمل

وتباشر.ووينفليتوسبيلسبايوسكيجنمي!،ومابلثروب

ولدزلنكولنشايرأراضيسهولفيالجيريةالتربةفيالزراعة

هىوالسياحة.الساحليةوالمنخفضاتالمستنقعاتوفي

مهممركزهيسكيجنعه!ومدينة.الأخرىالمهمةالصناعة

وألاستجمام.للراحة

لنكولنشاير.:أيضاانظر

تبكا.(م8691-9881)ردهوا،ليئدسي

كتبهاالتيالعديدةبالمسرحياتاشتو،أمريكيمسرحي

جائزةوكروزليندسينالكروز.راسلمعبالاشتراك

الساخرةالسياسيةمسرحيتهماعنأم649لعامبوليتزر

الهزليةمسرحيتهماواستغرقتأم(.9)45الاتحاددولة

غيرلمسرحيةعرضفترةأطولأم()939الأبمعالحياة

تمثيلهافياشترك.الأمريكىالمسرحتاريخفيموسيقية

منتجاأيضاوكان.ستكنىدوروثيوزوجتهليندسي

.بنيويوركووترفوردفيولدومخرجا.

و!طالأربعأيرلنداجمهوريةمقاطعاتإحدىليئستر

عاصمةدبلنفيهاوتقعمديريةعشرةاثنتيمنتت!ضن

سكانهاعددويبلغ2كما9و633مساحتها.الدولة

المدنأهم.كاثوليكمنهم%09،نسمةار370.086

ودندولك.دبلن

منالأكبرالجزءالمنبسطةاسمهولتغطي.السطح

الشرقيالجنوبيالجزءفيالرئيسيةالمرتفعاتوتقع.الولاية

م004ارتفاعهايتعدىلاالتىلينسترسلسلةتتمدحيث

البحر.ممطحمستوىفوق

وسطوعا،جفافاأيرلنداولاياتأكثرلينسترتعتبر

فيسم75بينفيهاالسنويالمطرمتوسطوشرواح

يبلغويكلو.جبالفيسم15و.السهليةالأراضي

فيم61إلىويرتفعينايرفيم5ءالحرأرةمتوسط

يوليو.
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ثش!راص!يداارراحليةاالأحراءافيالمتهاترة!راهاشاسعةريفيةمناطق

كللمي.مقاطعة

أراضيمنشبرالأاالحزءاشراعةتشغ!.الاقتصاد

صم!أجصدإا"أصشوفالىارأصشعيرا:المحاصي!!رأهملينستر،

تعصم!اقيالأبقا!ابترليةالزراعيهتما.والبنجروالقمح

بترليةشيهتمون،ومشتقاتهالحليبمنكبيرةكميات

.والخيولال!غنام

فيالحدميأ!صاأعاشيالسكاننصفمنأكثريعم!!

المدنأهم.أ!شاعةافيالس!سانمن%02نحولعملحين

دئدولك.تليهادبلنالصناعية

والرصاصالححريأعحماإنتاجعلىالتعدينويقتصر

والزنك.

بوينواديفيالموجودةالمداصنتشير.تاريخيةنبذة

!شة.0003حوافيإلىتاريخهايرجعأضياونيوجرانج

أ،،ستيطانمكاناكانتلينسترمقاطعةأنإلى..مق

أصاردقاقب!!فيماالبشري

قب!!اشابعأغرتابدايةفيلأيرلنداالسلتي!!غزوبعد

الشماليةلينستر:مم!ضينإلىشينسترانقسصتالميلاد

الجنوبية.لينسترر

دبلنمدينةأغايكنجاعمرالتالمئالميلاديالقرنفيو

أعغزوأيرأصداتعرض!.تجاريةطر!مالتقىوأصبحت

تركزتذأسكوبعد،أم961عامنورمنديالأنجلوا

الشرقيلموقعهاشينسترولايةفيالمهمةأيرلنداأحداث

أهمامن.للسلطةمركزابوصمفهادبلنمدينةولأهمية

عامالإنجليزضحدالمدنيالعصيانالتاريخية6لأحداث

فيلورلهرعلىوتقعإنستويحفهياغريةاهدهأماخيسشر.لىالتصيع

-091)2باتريكريجينالدالسيرليششيد،

مجالفيلدراساتقام،بريطاليصيمياءعال!م(.6661

الحربأثناءوفى.الصساعيةالأصباغوا،أحضويةاأس!جمياءا

،أم559عامفيالرادار.بأعمالمختماكادأضاليةاأحالميةا

أكدوقد.لندنفيوالتقنيةللعلومالمدصةأسلاسليهمديراصار

،العاديللرحلأصسبةباالعلومفهمتسهيلمنلاسدأنه

للطلابيتيحبحيثالعلمنطاقاتساعبضرورةونادى

فيلينستيدباتريكالسيروأسد.ا،دبواأطعلمأسا!حيةمعرفة

الإمبراطوريةوالكليةلندنمدينةمدرسةفيوتعلملندن

شفيلدبجامعةالكيمياءعلمفيأ!متاذاأصبحوقد.للعلوم

علمفيأ!متاذاأم939عاموع!ت،أم389عامفي

المتحدةالولاياتفيهارفاردبجامعةالعضويةالكيمياء

ال!مري!جة.

مخترعأم(.91819-0)4ألبزتأدوين،لينك

عامالآلياللدرباخترع.أمري!يأعمالورجل

-)!391الثانيةالعالميةالحربوخلال1(.)9291

تعلملينكمدرباتمنالآلافهناككانتأم(459

هذاوفروقد.الظلامفىأطيرانااالأمري!ج!تأ!ياريى11

منخفضحيث،الدولاراتملاي!تالأرضياالتدريص

أنتجتوقدواحد.طيارلتدريبالمطلوبالطيرانمدة

ملاحويستعملهامتطورةمدرباتأيضاأجنكشركة

أضفاثة.االطائرات

بإنديانا.هنتنجقفيلينكولد



315اللينوتيب

حروفلإنتاختستعمللالةالتجاريالاسمالليئوقيب

للمنف!دةالمعروفةالأنواعأحسنمنوهي.للطاعةمعدنية

فيالطاعةمنكاملسوتكوينتستطيعالتيالسطرية

.الواحدةالمرة

منوقتفيتستعملاللينوتيبمنضداتكانت

والمطجوعاتتقريبا،الصحفجميعطباعةفىالأوقات

محلحلالفوتوغرافيالتنضيد،أنإلا،الأخرى

أشكالفيهتصورالتنضيدمننوعوهوتقريبا،اللينوتيب

انظر:.الورقعلىأوحساسفيلمعلىالمطبعيةالحروف

الطباعة.

اللينوتيبتشغيليتماللينوتيب.الةتعملكيف

فوقهامفاتيحلوحةعنديجلسواحد،شخصبوساطة

علىيحتويانحزنيسمىصغيرةشقوقبهحديديطبق

،الحروفتجسدالتيالصغيرةالنحاسقوالبمنمئات

تقابلالتىالخزنشقوقمعتتوافقوهىقوالبوتسمى

اللوحة.علىالموجودةالمفاتيع

يخطلق،بالحرفالخاصالمفتاحالمشغليضغطعندما

السو.علىمحلهفىيقعالذيالمقابلالقالبالخزنمن

مسافةلتركالمفتاحالمشغليضغطكلمةكلنهايةوفي

يصلأنوبعدللتمدد.قابلالحديدمنوتدوهى،فاصلة

بتمديدهالسطرملءبعمليةالمشغليقومالسطرنهايةإلى

وتفرعدلطباعةالمعدنيةالحروفتنتجآلةالسطريةالمنضدةأواللينوتيب

القرنمشصف!ومندسطورا.تسمىواحدخطمنوحداتالحرو!

الموتوغرافىالتمضيدبطرقاللينوتيباستبدلتالميلاديالعشرين

تدريجيا.

الحرول!تصصاللينوتيب

شكلعلىالطباعية

نأإلا،معدنيةحرود

الحديتةالتنضيدآلات

علىالحروفتصف!

فوتوغرافية.صورشكل

)علىالليسوترونيقوم

أشكالبتحويلاليسار(

الحارحةالمطبعيةالحروف

أشكالإلىالحاسوبمن

،مرةكلفيسطر،بصرية

فوتوغراديا.ويعالجها



جون،لشون631

بينالفاصلةالمسافةوتمريرالمطلوبالطولإلىيصلحتى

بينها.متساويةمسافاتلتحديد،أسكلماتا

لإفراغمفتاحعلىالمشغ!!يضغطالصطر،يمتلئعندما

مايكون)عادةمذابا،معدنافيصب،قالبفيالسم!إ

مكوناتحصلدالقالبيبردوعندما.أغوالبافي(،الرصاص

طبقفيالسطرهذالسقصأثم.بارزةبأحرفمطبعياسطرا

إلىأغارغةاالقوالبترفعبينما،الحروفصينيةيسمى

إلىتعادواليطأبالقواتفرز.اليةذراعبوساطةالخزن

.أخرىمرةلاسعتعمالهاشعقوقها

فيأسدومخترعوهومرجنتيلر،اوتمارقام.تاريخيةنبذة

فياختراعهبراءةوسجلى،اللينوتيبمحالممنبإظهارألمانيا،

عاموفي.أم884عامالأمريكيةالمتحدةالولايات

في،واسعتجارينطاقعلىمرةلأولاستعملام886

مرجنتيلرأدخ!!أم098عاموفي.تربيوننيويوركجريدة

عالميانجاحاحقر!أجسيط،اباللينوتيبعرفمتطورا،جهازا

تجمعأ!باعةاأ!احأكانتمرجنتيلراختراعوقبلباهرا.

حرفا.حرفايدوياوتف!صك

جميعفيت!ريماقستعطاللينوتيبمنضداتكانت

أسعشرين،اأغرناصالستينياتحتىالحروفتنضيدأعمال

ألمعدنى.اأضنصيدامحايحلالفوتوغرافىالتنضيدبدأعندما

فىأ!ا،ستعما1شائعباللينوتيبالتنضيديزالفلاومدلك

الجنولية.وأمريكاوآسياإفريقيامنكثيرةأجزاء

بملطباعةا،المونوتيبر،وتماأمرجنتيلر،:يضاأنظرا

بعد.عنالطابعة

بريطانىموسيقىام(.089-0491)جونليئون،

المجموعاتأكثرالحنافس،لفرقةمؤسساعضواكانالمولد

موسيقىتاريحفيشعبية

لينونالفوقد،الروك

معظمكارتنيماكوبول

كذلكالخنافعم!.موسيقى

علىيعزفأجنونكان

البيانو،وعلىالإيقاعقيثارة

ومن.يغميكانكما

كتبانتي،الخنافسأغميات

دينونجونالنجدة:لينورمعظمها

ماتحتاجهكلأم(بم)659

أم(.)679الحياةفييومأ(،1)679الحبهو

لينونولكنام،079عامالخنافسفرقةانحلت

أونويوكوومعمنفرداالموسعيقيالأداءارأسيفالتأواصل

أصبحتالتىأونومنلينونوتزوجأونو.بلاستيكوفرقة

حياته.بقيةالمبدعةشريكته

الروكنقادأبرزبوصفهمعروفاأجسونأصبح

السلامامنحوا:مثلأجةالمثاأغنياتهخلالمرالاجتماعي!ت

ام(.179)تخيلأم(،69)9فرصة

وانتقلبإنجلترا،ليفربولفيأجنوننستودرجونأطو

نشرأم089عاموفى.ام719عامالمتحدةأ!لاياتاإلى

بعنوانوكانتلهما،موسيقيةمختاراتأولنو:أليمون

يدعلىبنيويوركشقتهخارجمقتولآمات.المزدوجايخال

ديفيد.مارك

لحزبامؤس!.(م4291-0781)اي.لمحي،ليئين

للحزبدكتاتوريةأولبذلكمنشئاروسيافيالشيوعي

التيام179عامأكتوبرثورةقادوقد.العالمفيالشيوعي

أزالواالغاضبونالرودر

عاممكالهمىليندبتمثال

محاولةلشللعدأم199

بالرئيصالإطاحة

ميخائيلالسودييتي

.حورباتشود

.!6

-"!

ل!



713نزفرار،ليها

فيالأمورمقاليدعلىالسيطرةمنالشيوعيينمكنت

.ام429عاموفاتهحتىالبلادحكمثمروسيا.

،مشواتتسعوعمرهام871عامالمدرسةلينيندخل

منالقانونفيدرجةعلىحصلوقدلامعا.تلميذاوكان

مدينةفيوعملأم198عامبطرسبرجسانتجامعة

وهيديمقراطيةاششرأكيةمجموعةإلىانضمثمسامارا.

سسانتإلىانتقلالعامذلكأواخروفي.ماركسيةمنظمة

تسلمبطرسبرجسانتوفينشطا.ثورياوأصبحبطرسبرج

ماركسية.ثوريةمجموعةقيادةبسرعةلينين

ضدالثورةروحتحركتالعشرينالقرنأوائلوفي

51فيالعرشعنتخلىوقدروسيا.فيالثانينقولاالقيصر

إلىلينينوصل.ديمقراطيةحكومةتشكيلوتم،مارس

عامإبريل61فيألمانيامن(بطرسبيرج)سانتبتروغراد

لينين،باعتقالالحكومةأمرتيوليو11وفي.ام179

.والثورةالدولةكتابألفوهناكفنلندا،إلىهربولذلك

الروسيالمؤتمرانعقدأم117عامنوفمبرمنالثامنوفي

بدورهانتخبالذيالشعبلمفوضيمجلساوعين،الثاني

.الجديدةالروسيةللدولةرئيساأصبحوبذلك،لهرئيسالينين

التشيكاقواتلينينأسص!ام719عامديسمبروفي

.الإرهابعلىحكمهوبنىالسياممية()الشرطة

ما229عاممايوفيأصابتهدماغيةسكتةأولوقبيل

الشيوعى.للحزبعاماسكرتيراستالينجوزيفلينينعين

برئاسةالبلشفيةالحكومةأسست،أم229ديسمبروفي

دماغي.نزيفبسببوماتالسوفييتيالاتحادلينين

.بطرسبرجسانتانظر:ليئيئغراد.

عالم.(م7781-071)7كارولوس،لينيوس

الحديثةالعلميةالطريقةأس!.ونباتات،تاربطبيعى

كائنكليعطي،نظامهوفى.والحيواناتالنباتاتلتصنيف

الاصعممنالأولالجزءيكون.جزأينمنمركبااسماحي

.للنوعالثانيوالجزء)المجموعة(للجنصر،

النباتعلماءوكان

فيلينيوسمعبقواقدالعرب

فقد،المركبةالأسماءإعطاء

نباتكلعلىأطلقوا

إلىتشيرإحداهماكلمتين

مثلالنباتصفاتمنصفة

المراروالروثا،حمض

وحمض،القيصوم

فيكانوقد.الخذراق

لينيوسكاروولرالنباتلعلماءرائداذلك

وتطويعهالعربيالاسماستعارةفيبعدفيماالأوروبيين

الصلةنباتمثلعلميامصطلحاليصيرلاتينيةلقواعد

+!،ء"،والرتم2،أا!ا!3!ولأ"3العلمىاسمهالشوكى

لينيوسكتابيشكل.!ط،!حوالقات،أ!!"اولوالحاج

كما.النباتاتلتصنيفالأساسأم()753النباتأنواع

(ام)758الطبيعةنظامكتابهمنالعاشرةالطبعةتعنى

العلمي.التصنيفانظر:.الحيواناتبتصنيف

راشلتفي،لينيفونكارلاسمهوكانلينيوس،ولد

راعي،والدهوكانباسمويد،كرستيانستادمنبالقرب

مغرماكانأنهإلا،الكهنوتيدرسأنلهيريد،الأبرشية

إرسالهعلىوالديهالأصدقاءبعضشجعحتى،بالنباتات

علىيرفن!،للطبدرأستهأثناءوفى.الطبلدراسة

وكتب.الحشراتجمعفيوبدأ،للنباتاتصغيرةحديقة

وشكلتعرفها،التيالنباتاتأنواعلجميعدقيقةأوصافا

لينيوسكارولوسباسماشتهر.لكتبهأساساالمذكراتتلك

اللاتينية.باللغةكتبهألفلأنه

لابلاندفىالنباتاتيجمعمكث،أم732عامفي

قدميهعلىسارالرحلةهذهوخلالأشهر.خمسةلمدة

نالحيثهولنداإلىذهبثمتقريبا.006.13مسافة

الطبلممارسةلممتوكهلمإلىرجعوعندما.الطبيةشهادته

نالام742عام.وفيالسويديةالحكومةلدىمنصباوجد

أبسالا.بجامعةالنباتعلمفيالأستاذيةدرجة

أسمعلىسميالخضرةدائممعترلقنباتاللدئيوسية

هذاكانإذلينيوسبمفونكارلالعسويديالنباتاتعالم

فيالبريةالزهورنباتاتكلبينمنلديهالمفضلهوالنبات

وهيالشماليةالغاباتفياللينيومميةوتوجدالسويد.

التربةتكونحيثالصخريةالحدأئقفيمفضلةنباتات

ارتفاعإلىاللينيوسيةوتنمو.ورطبةولينةللحمضيةمائلة

لممم.05يبلغارتفاعإلىتمكملقدلكنها،سنتمتراتبضمعة

ولأزهارها.مستديرةشبهوأليافطويلةسيقانذاتوهي

وهيأبيضأوورديولونها،النواقيسيشبهشكلالرقيقة

.فواحعبيرذأت

مؤدفأهمكانام(.489-0871)!رالرلد!ار،

وأوبريته.العشرينالقرنفي(غنائية)رواياتأوبريتات

تارفيفيأوبريتأشمهرام(09)5الطروبالأرملة

الممتع،اللحنيبالتكوينليهارموسيقىوتشتهر.الموسيقى

والاستخدامبالحيويةالمليءالمتنوعالموسيقيوالتوزيع

.الألحانلمزجالبارعوالدرامىالموسيقى

كصنتالأخرىالهامةليهارأوبريتاتمن

ام(.)929الابتساماتأرضأم(،)909لوكسمبرج
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مؤلفاتهوتشملم(.1)349جيوديتاأوبراليهاروكتب

فالصر،رقصة65ونحو!عيمفونيةقصائدثلاثالموسيقية

يا.عس!لحنا05منوأكثر،ال!صمانلالةومقطوعتين

حياتهمعمماقضىأحصنهرلالمجر،كومارومفيليهارولد

فيينا.فيالعملية

الأوبريت.أيضا:انظر

منمصنوعةالعملةهذهرومانيا.فىقيا!ميةعملةليو

أطيوايعادل.فضيةعملةسابقا.كانتوالنيك!الفولاذ

باني.001

بنحسنأم(.552؟هـ،959-)؟الإثريقىليو

أءزعاأ!ة،هـحاالإدنريقىليوباسماالمشهور،أ!زانامحمد

سقوطهالعد-منهازحماحرالأندكسبالغرناطةولدمسلم

أعلوماشيتعليمهتلقى.بالمغربفاسإلى-أم294عام

شبابه!ىوعمل.مشابفاسيدعلىوالإسلاميةالعربية

عنأعثيراأ!أ.بفاس)المستشفى(البيمارسعتانفيكاتبا

وذهابهأصداحليةارحلاتهخلالزارهاالتيالمناطقفيالحياة

اشحلةتلك،الشخورةأسفارهومن.أسدهوامعالحجإلى

غربيم!أخرىأجزاءوإلىتمب!ضوإلىعمهمعبهاقامالتي

عشرةأصسالعةافيو!صان،سنواتثلاثدامتوقدإفريقيا،

اشحلة.سدايةعند،عمرهمن

،أسفارهأحدفىأغراصنةاأيديفيأسيراالوزانوقع

أنفسهماأ!راصمةاوجدعندمار.حربةجزيرةمنبالقرب

العاشر،أصيوأسابااإلىوقدموهروماإلىأخذوه،عالمأمام

وأغدقوحرره،لعلمهالبابابهواحتفى.أم052عامنحو

عليهأطلة!ثم،نصرهالبابابأنويزعم،يفارقهلاحتىعليه

الإفريقى.ليصداسمالتاريخفييعرففأصب!!،اسمه

البالا،هذاكنففيإفريقياوصفالمشهوركتابهوأكمل

جونترجمهأضسخةاهذهومن،الإيطاليةإلىوترجمه

.كبيرةأجزاءثلاثةفي،أم006عامالإنجليزيةإلىدوري

حميدةعبدالرحمنالعرليةإلىأغرنسيةامنوترجمه

لالرياضالإسلاميةسعودبنمحمدالإمامجامعةونشرته

ترجماتعدةأص!ضابازلهذا.أصسعوديةاالعربيةالمملكةفي

طبعاتعدةأصهأنحصما،أغرسسيةواباللاتينيةأخرى

أ!لأوروليديئ.جغرافيامرجعاطويلازمناظلوقد.بالإيطالية

أصعاشراليوموتبعدفاس،وطنهإلىروماالوزانغادر

منإفريقياوصفكتابهويعدمسلما،فيهاماتحيث

إضيقيا.وغربيشمالىتتارفيأ!امةاالمصادر

انتخب(.م164؟-004)القديس،الأولليو

اشتهروقدالكبير.أيضايسمىكادر،م044عامللبابوية

الأورثوذكسية،للاضيسةاللاهوتظسفةصبدفاعهكثيرا

البابويةللسلطةبتحديدهر

بشماليتوس!!انيافيولدقدليوي!صنأنالمحتملىمن

سابق،باباأيمنأكثراليوميةسلطخهمارصوقدإيطاليا،

أساقفةعلىسلطتهلتومميععهدهمنأس!ضيراكرسكما

أصيوابتدعإفريقيا.وشعماليوأممبانياأ!أنحااوبلادإيطاليا

عيسىأنعلىالنظريةهذهوتنصالعليا.البابويةالنظرية

الرسلبينزعيمالطرسالقدلسحددقدأصسلام(ا)عليه

روما،أساقفةبطرسخلفاءأنأخظريةاوتدعىالأصلبن،

البابا.:انف!إ.!بص!!سلطهةورثوا

عامخلقيدونيةمجلسفيليوعم!!خلال:من

المسيح،عيسىعنالألممالمميةأ!بادئاإعلانتما،4أد

بانهوالزع!اطبيعتهفيالنصارىاعتقادحوأ!خصوصا

(.يصفونعماالله)!مبحانبإنسانخيسوأنهاللهابن

ال!ضائمه!معظمفيسائدةالمبادئتلكبقيتوقد

النصرانية.

حثهبسببعهدهخلالكثيرااحتراماليوواحضسب

كمام،24ءعامرومايهاجمالاأحيأئهوراملكالأتيلا

منحدمما،الوندالقبيلةزعيمجنسريكمعاتفاقاعقدأنه

.م554عامروماعلىالوندالهجوموأضرارقوة

رسالة231تركقدووقويا،موهوبا!صاتباليوكاد

ول!شأصيلا،امف!ليوي!شأسمرأعفية.رحصبةأ66و

البابواتخطبرشرحاتنضيمأفيصبيرةموهبةأ!هصانت

أصسابق!.ا

صينيإمبراطور.(..مق2591؟)48بالجلدو

كاوهانباسمأيضاويعرفالحاكمةهانأسرةأسم!

إمبراطورا.يصيرالشعبعامةمنفردأولكانتسو.

ألعمقوقد..مأق59عامإلى202عاممنأجوحكما

إقليميةممالكأقامبأنوذلكالص!ت،فيالإقطاعيالنظام

!ميامعياأجوكان.!زيةالمرالحكومةلسيوةحكامهايخضع

و..ص-كا.أ!االقمائلالسلام!قمقءفامعتطابارعا
لعرل!حم!.معء!

ومتهورافظاكانأنهمنالرغموعلىمنغوليا.منالص!!

القوانينمنالعديدأخىأأنهإلا،الأحوالاتهـمنفي

أهلمنيسخروكانب!متعلما،أجوي!سخمو.الصمارمة

عامة.11

كانوقد.مزارعلأبتشو-سومنبالقربليووأسد

نإتشيأ!رةضدالثورةقواتتزعمواأسذيناأغادةاأحد

.م.ق602إلى221عاممنح!صمتالتي

السلفليعنيأجوعلىيطلقح!اوتسوهانواسملم

الحاكمة.هانأ،سرةالأعظم

.أسرة،هان:أيضاانظر



اخهحصء3(010+-،-2001)القديس،التاسعليو

عبهب611!ا-أعصتثء.01علأ!خاءاسدا!نن

كأا،ا"عمست!متميب؟اإأرسلباا-تيام!سبهال!دن!)العف

كأرعصتث!!ثتلصاهـاتممط-خاء.م09+ءث

بتالصالحافرير!الانتهساأءنجدايةعداا!خصا،التهشفمحليميهآ

قيأت!ةثالأو!تهلحناش"نحن!لمح!اض.

"ال!صسح!ا!-!-كااتحات!!"بتغع!-

---اااضة111
"كلاامحعىأ"-.كرت-صءحلحم!ح!ا-"-خهـص،

-!ت-!ا!-هـ!!

خيب1/اااخطال!إحدفص!أطذحلدءنت!تهـةليشاحا:عها

سفسنهضأا!*،از*حس!ااهد"!اد..الثي!تاحدش

ت.يإاتالي)اصنكهعقدعاحت!!الشمحافا-خصاعات

الأماحىإ-تخي!ح!(يرصآمحص-ا..!-تأ.ا!"

ك!تهـ!اأ-!ااء"،احيشا-901!ح!"!طبء*حا-حهلاا

ت!"اص-اص!ساكم!"اإتكمت.!ح!"احيستثف

.!!كا--،!-!-!!ح!!هـ!تطس!"-لأتا----،!-ا،لف

إ-حى2(0كل1لاص،--،\1!/لم0)عدضب-ألفانثأصلحر

:-؟-ف!-؟---!---!-!؟ت،"-:"1؟!!،/لملم1عاءشء--إ-

.ء-أ،ا--،-؟----!--!اصص-اا!ا-هـ-ات!-كأ-ت

-!ت--ص.ت-صتءت--!ا--ررث2ت!

حى-،-حىأأ-اء1!/،ت1)12!اىهـ"2!يىهـا-)!طا--!ا-.ا

ح!ح!:)اض،تص(-كرصحت!بصت،تاكعصا،!،

..امحصتا-!تصالىمتت!صوراخنا.ح!!ء،خلح!-!أض

!صبهـ--جما!هـ

ح!"ةم1لم1داء2كالأأتحدهالأحاتا!ااخيتحات!!إكع!ا!صا!

حأت!تي!ثأسلىبلىى1ا!د،هـاال!يخسةانفسالتححهألىمر

ثأصا-ى!سا.هـ-ءم1\/؟،9عا!ىء".الأعاحح!!4لأطبح!

شة-.هـهع،ممإلتأ!هـكصيهايدير!الأهـهـيحي!الحيهسةإلح!

هذه!طت..ات،الحلاخسا%".ذ!تءأتماا!اصان

ر-!ء-هـ-هـهـمحب!-ط

اخاحة.،ال!يسهساضمت!أهـيخ!صيهأد"فكارلمححتطاتهتءأض

ا!سات.هـافاالاص!صارأمعاكتادح!بمأس!صاتهـنيكج!االعابكتعديا

اخديته.

صان!اسا"،لألتحا9.هـاص.!أخا!صالالهىحص،ارر
هـ-!هـكا-!.هـسر.-هـ-هـب

سيض!.قشيههـتجيره!الالهتاممه

ليهة.الحآتهالر"هـمايةالحني!ةأبا:انخنر

ا!ابابهثاختخص11/ء(.6-؟)القديسالتالث،ليو

عداء+تح!مهشخصتلمأساليبتأتااحد5/\م.اه!عام

931العاشريو

ءب؟ضمنهاحسىااضمعنها!د-اهـاث+"اا!!-!حفالاتا

.ءحم!اعدي!هاصاله.اتا!مةتاححا2-،له"أ!مهاخ!-

ح!(ع!!حسة/خيرطباحهصفع!الة!تا\ءا:9ءعا(ء.!.-ت

اط،تاخص!ايةاتا!لامااهـ.ص!-بهـا!.!1اصهأ!

شهـ!.6ا!دإقاأ-!ا-احلهكله.-يتكله

ا!ت.اتإسكل!ى1!هـ!اث!بحهء!لم001*!--صمب.ص.-ت

يخحرتالهثعك-بإءات.بحاتاعيحت

ألىص!ن!أا!الإ-،عاكدالا"اثخجمآدخححمبمحارصأ

"قد.خيةال!يخحهاطا!صالير،ه!،"لنمسصيمك!ه.خيت

+اطمساندتهخأيي!ءححد!طاد!ا.أكادف"االهإخي!أحسم

اطادرتب!ممتتكي!قاء،1//ع00كا/ء-ا:الأفعي!عههـ*.هـءصب

.س"د.أاكل!الأإهـهـااطإ

ا!ثالالاأح!أرلع!.أختا"إ؟.يمحهضخى-ثف+

عنمهءشكل!تهـ،طاا.ثط.(حئتاء--تااررا-.صت%ختلا

آ،هـهـ-قي!.ب-!!

ش!ا،.!فا!.عت؟شاد-خم!ص!-(-.ا"-إعع!ب-تص

يمأ.ح!5ص؟،إحا؟ءتأفس!ت--%"ب-

صلا!الطأدان!ط.(م1!12-أ؟/\5)العاشرليو

لداجاتاحهـأيفئاهـأحنههـقما،:باضيفىءأأزتشترء

عاءاطمالههـيةليهاختخصقخ!.اثهـ:تستانتعالإهـلا!ا

+ابالآشاأطفسههـ!حراومسا،أ!داتم!اذحا،بم3151

!الفمان!!صيضع!الرثهـهـاععبالعلماحكلع!لسحاءأنت!خد"

ئير.هـرخاتجلهأي!ص!!!امت!!

عائلمه!اسمأسمه!طدرلإيحناليا،فلرر!سصاأصههـ-ت!اور

حبالش!لسحباالكللوعيبما!ءأدهلىحط،جضيمسا!آفيبظ!

العحلى."أألالحئاعلمهححللةصاد.،م!شعاآش+9أ-

ا-هـهـهـ!--!-هـب--!هـهـ

جلمحلهأعفيى!:أ!حبانياث!ممسادحلتعيهدهق3شح!ا

الحعلحنةعد!أحفاخذاجرأ-حا"قد.اعا.إيحئاكلىاحلسيادة

أطأستتهطا3كلىاخ!كلافقحافاللبالا،يةالا-ديوإهـميها

عاءالإح!لا!ألدأ.ألىهـتهم!مالحهـحادةكلى5خده"خسا



دبفالدو؟3"

"مااتاضتتااحيشااحياة،ا؟متمعهصاسنبأتس!9ء5أ/لمإ

اححىاضتيكلعساب!!اطحعاحتمتاذ"هـا%،ا!ي!يتئا6اأتاعسبا

الماب.أش!م!كل!!إسراعل!!هـمأفيولالت!اتس!،التر

ا!يحىاأضح!باحثنهورةررك!إدراثصعباصليئا!صان،

؟!"ش!!!ارصأ-هـ"!تستانتعباانلكأأنفءإثكتحا\.،تبأبهـهـتتاا

!أحمات،تأفأبلملإ*حدات-ت-امتآصهـدم261.عطء

-اتمخا.حغامارى"خسنانصا-اان!تاث

اهـحار!ا:مهك!-،محلص!حح!%اتمثاحلع!فاليليو

ععب،.عسهت2/16\00حح!سايهاثع!ا.ثياسكإمأرغ-ىارزا

(1!تاا+أخاأ!.ا

أ!-!!-!-"-كأاهـ!9ه!عوض،!ت-تهـرسميحو!كامدلىششهـلى

أ،احفتكيت-هـ!-!ىباطتطامحن!ء3ش!اا!ثار؟ىأ"كتىارحا-ت

اا؟"طهص!اسح!شاتاتتااهـشحالأإصط"ث!!.س!هـانىص!

اهـا.فاىا"إصلكلا!ذأض5محمفءالسامماأحذءكأ6"ا5اورحاتتا

(لأفنن-ط!،انسع!ت!-9شضا((ءت"اأشحاكأص"ت11

حا-."حتأ.ءصر*م!اش!

ت!صص،،أجى-إ!!2!لأ--خغمض!-ات--ا،لمجرف،ردألدو

.ىال!الآشااص

ازرءتهـ----طاصإير-د--لأت-حت-ء-هـ7هـك!اا!--

خ!"3،تإ-طاح!!!--!1-ضء!!لش.أ!ع!!؟إات-اهـحى

أاا-!!-تد!-فحهآخصا!خسشد---!ص!4ششحم!-!ر(

ص-!حلحهضإ"ث-ىاكأت،يمهـ!لأخى3ثب:".

،بتت!باا--(!ط/6-ص!-ب!هـ2-.نرحلا-ت!ببم--ا!-ات!ا

ص!مخمت.ا-هـبا-بااعاثح!صمحأح!ء"سأت!ام!ت

صحأشت!اخا،،ص-كأستيتيهختت:سك!أايخ!صان!ت!اص

"!اهـاتحيمصاء-!فكن!تمط!!اتال!كأحإراثث.ما"ا

تعتحرالأمرح!سةاأبلات-رح!بكأألىشماالمحار.

اسحدة.االأجماتللوخال!ةأتاحسعب

حا!!اعمهاح!ثى"،اكأهده/ءالمنا-ت9لتنها
هـهـهـرحمبحاهـ-

شاهم.!كيهةلمحأاركه!أ"فا!حي!لىسورالهعاب4.،أ!مبمى

أخدأ!!هـحراممبححعدهـا.هـال!كلتتمالتيز:هعباهنتحاتا

منت!ت.السورححمص+3الااحانا"اد-اف5،الحفماكنم

هـ!!!!!!!"هـ

الأأصار.ا

جين"-بم!ادالهعهبمالغريةالثهندربر.أيحااكخلر

البريطانة،يةالضليندجزهـابيطالةابأيلاندر

1هـ.حز،هـدوازند

خاركالىأم(.اها/ن1أ-\/9!/)آألدولدوبولد؟

صفعحلهكأا،لحم!آعاشخر!صتسص1،أهـشيسبعلميسب

صاأ!فشحسة!-)ئدااحساد.باغكلحياااحياةاكلىاحسا+!ا

محىااطلأعب!تلىتاضمص-.إاحياةاإثاهـقيكل!أخفاعلم

كدبحىأن!ممعشدشاد"ا(للسيعة،(رولاخهمتحصما

ابرآا-

!-سإءى!متضاعدرتااسنامحلة!بأالالستمتما!ا3!النا

اطلا!تحمحا!.

حهـحاا-ءكرت6االحتاأإروتا!هـكد-اسسبضحص

خكاررا!أحمصاء(.1ا؟!33اللعمة2إدارش!اله!كنها،افية

912؟ت)3+أطستديى!االن!ا،نج1،أه؟ا؟)رمليةكحنلقةيمتقو

كلىالحثما+إا!أضملسفتاار!ححارااحتبرسا!حتمرت

اصاحلقاا-إاحا!ىاكلىعذهالأته!تماضت.اليئش

جس.اكغكتلرإ

لصشحمت5أيىهـا،ا-هـا!!شةى-!اسش-ثممب!لىهـاحدشلف

"فاحستير.-رح!كفى-حطلأء،اأد10/عامطحاور"

ص!-!!عه!!صء،ممتسإات-اا-ءإاصبأ!الا!اءكله

.ء1ات93-/لأا\.-.،ءعاهـتأب-!ا؟،كى!،ح!ءاالطالاتمضسطإحش!

3-!ه!ص-ط!عض-بستا*-حت!لأ-1ءحع!كاء33"ض

.!9اءث\/لمكاكل!ظ؟زءحكىاص!-ا--اصيرهـ!كضكأ

---اخا)ا--اا-استحد"أ"الآااشس!.4لدوبولد

.ألأ-ص!-ء-ص-ت)ساشنشاج(إح!--خع!-،

!"لإت!.شطهـث،اهـخيححب1اشتا-باازرهـثلطىأ!

خلىاحهجثاراكأسبم!اطدي!اختت!.خي!صاراصهـالىب!اعع!ا!

سثالنها!عد-اماناح!عريمبا!شماض\/0اباصبع!

أ!لميةا-ااا(حهالمكاحامعة!اصهصعثيحلوخه.خسصة3/1376اء

!حتشمثا--حنيتستضنيتيمت"كلضب"معجدإلع!الأصافةعا

اجميلة.اأدافيباص!!-!يتىلاون

مأ"2فىعاءعي!!لىعتأير!الأسالىاأررصتشنكبما-داقام

قعيامها-إا!دبائتثدتقيا.ماناح!ةلحيراحدعتهعلى

ا!.-هـاهـاالتك!بمدالمدبو!هـتألىلعدء0161كابماخال!ب

!أ؟-بتالضالمدتأكاتنإنومدينة.!دل!شة،للون

عر-يبلؤ!مارصحيفيا.يم!ألاسهىأحس!طراتحدا!ص!يه!غيها

اح!عريةاطنلفذهـش!صاد؟لسمهع32لم؟يم"1!الس!ط



ة-1،1111-ص..1//أ\لم3-/

صبب!!صببهـ!+.لت!لممبء.1ء111،1

ر.ا!ختلفء5،تلأاطءأا*دااأالعا!قيخحنم.صمتف

اللإكية.

4.؟1لاب.شحا-ت09نينش!!ادودفناجو

!عد-كادتأ!ليمحتلمهكأاخنمص"صروس!.دل!أفد،!ففليوا

-بااخدهـاكأ11!-ح!!شل!ث"ح!"طبت؟اكاط!فيا

ا،تت/\0003تهـضأحتبابهـحيتطأضال!ا

ا-ء،\!*05ا-بح!ا-بع!سهسمنيه31.د!!ثأ

حالصخةجهثجاهـمحه-اللهيهةأنرءكاإقلحهصا.

ص!أحتراأ-!إنيسع!،!هىأمحححا!ء،أعمالسيدات؟

خشاحلاتك!!ت!تحلميتيا."!حتمحاتيمحاتاحتمأخلع!

ح!لىفى)تم!ب!ا!العمليا!عمعخر*،التا-تيالسه-ممده

اح!ماتحافةاتق!علىصهـعهـسنهااشتاءأخسححدادعا

"!حلمتتكلد!م5:انسم!اعسصاصلع-ااطحخاخدتائي!ا!اإلحسحيه

اخورماتآتقد!-اطتشاءماصت!!)،يما،علا!

السحيةالتعديسةاماتحت!ط!ا!ذيمت،طهاطتعلف2

عي!.الاحطا9

اشا-احنميةهـأح!اأ-ادفيأعرهخعم!شصا

معس!-هـ.متاعةمنهخساحلاتف3صاص!،-اح!1اأضتااهما

321فيبج

ه!دهـاام!،!احد"ااحسماتا

تتهـتاخاهـ،اب!!اضاادتا

كأيئأداللبآح!بير"!

.ءا،-ا!اأشدور

ا-ا-9"كسههاتحم!.

ااقل!!ا!اباالأخدبت

،؟تاس!اا؟اححمااياخثخدة

دهـاللبألدطءتس!1اث؟صض.-ل!حهت

.اإ-التت!.ا،ح!ا:!اطهمع

.ء1ا!1لم،\تامضتبحاكأ5صأحلص!ءاعدهحأحسص

،ىآصاحة1هـ1/قيإخيراا-هـخاللتاطبوامحاولكح!ا!،-هحب

كاء.ح!دصت"-1مةكأفهـ!.!صعقد

.ءاص-11،111الما

حإنيئا"اتهـيخأد--إيرلتب!رويا-!اهـ!أ!تنررواأ.-!ر

ا!-يخاساا-تا!اخألسسىانيب-"اطاسألستسخاتطظ

،كر.حأ"ء-ب-هـحنبشاص!2ت،اف!-خرفععا"ء،

!فيرهـ،عنهرح!شحعلعتمتدلحععا-هـ-ث-م!ت،لبج

ع!-حبلر.كلحي!طس!النىهـحصقي!!ت!الدىا!سماصب

عددمميي!!لىبويههـح!-.نسمةأ،تءا3\/3،اجي!!-بالس!صادا

ال!ع:كا!مساحى.ار6!،،)النههالصل!.احديدانرمستس

جاهـهـهـهـ!!

ث-هـاجكي!!.حةالتصاطناصصرثشيهتهعحسهء"تعملى

حأمعةحبء!!ا-!حمت.ار!حاحهالأ:اء!ا"أصادثاصصاعة

للبصياتضاتهـهـ-كأاليي!؟ئصا-أ.1\/1/\عامأسست

أحاسأححىأكأت)اطتسا3اخيهت!تحاتلتهـحميا.

احثاممب،:اااء!ا!االعاف!ح!!اضصتا!دررءكدأحسيتد!ةا

امختحاخيا.؟الأتهـاحيححباشعياطهللت!!

!!!!
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